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АПСТРАКТ 

 Денес е присутна свеста дека опасноста по здравјето на луѓето доаѓа по пат на ланецот 

на исхраната каде на различни и на многу други начини постои можност за контаминација 

која може да се пренесе и на конечниот производ. Очигледно е дека ризикот по здравјето 

може најефикасно да се намали, ако точките на опасноста се идентификувани и ако е ризикот 

за секоја од нив намален со примена на адекватни мерки на контрола, востановени преку 

системите за безбедност на храната. Зголемувањето и опаѓањето на можноста на ризикот во 

било кој момент е неизбежно од причини што  опасноста е присутна во наредните фази на 

производството или во подоцнежните фази на ланецот на производство, каде што сите точки 

мораат внимателно да се рагледаат, мора да постои координација и мултидисциплинарна 

соработка, со сето тоа е на единствен начин искажана филозофијата на безбедност на здрава 

храна. Интегрираните системи за безбедноста на храната се повеќе се користат не само 

поради безбедноста на храната, туку и од комерцијални причини. Во светот и кај нас 

направени се бројни студии за квалитетот и здравствената исправност на продуктите од 

животинско потекло и степенот на нивната контаминација од загадувачите од биолошко, 

хемиско и физичко потекло, во кои се изучувани нивните извори и патишта на трансфер, 

начинот на стигање и миграција, како и нивната содржина во финалните производи. Врз база 

на така создадени сознанија пропишани се и постапки за управување со ризикот, следење и 

мониторинг програми за поединечни контаминенти или групи на контаминенти во земјата, 

земјоделските култури, финалните производи и продуктите од растително и животинско 

потекло. Меѓутоа, контролата на финалните производи, без оглед на нејзината сеопфатност и 

ригорозност, неможела да спречи релативно чести инцидентни ситуации и труење со храна не 

само со микробиолошки, туку и со хемиски и физички агенси. 

Покрај тоа, класичниот вид на контрола на квалитетот и здравствена исправност на 

финалните производи, покрај тоа што е скапо?, бара и доста време (поради должината на 

траењето на поединечните анализи) и значајно го оспорувал процесот на производство и 

промет на продуктите. Затоа се во голема примена интегрираните процеси и системи за 

безбедност на храната во светот и кај нас. 
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ABSTRACT 

Today there is awareness that the danger to human health comes through the chain of diets where in 

a variety of and in many other ways there is a possibility of contamination that can be passed on to 

the final product. It is obvious that health risk can be most effectively reduced if hazard points are 

identified and if the risk for each of them is reduced by applying adequate control measures 

established through food safety systems. The rise and fall in the risk of risk at any given moment is 

inevitable because the danger is present in the next stages of production or in the later stages of the 

production chain, where all points must be carefully examined, there must be coordination and 

multidisciplinary cooperation , With all this is the only way expressed philosophy of the safety of 

healthy food. Integrated food safety systems are increasingly being used not only because of food 

safety, but also for commercial reasons. In the world and in our country there have been numerous 

studies on the quality and safety of products of animal origin and extent of their contamination by 

pollutants of biological, chemical and physical origin, which studied their sources and pathways of 

transfer, the way and migration as well as their content in the final product. Based on the findings 

made so prescribed and procedures for risk management, tracking and monitoring programs for 

individual contaminants or groups of contaminants in the land, crops, final products and products of 

plant and animal origin. However, control of the final product, regardless of its thoroughness and 

rigor, not being able to prevent the relatively common incidental situations and food poisoning not 

only microbiological but also chemical and physical agents. In addition, the classic kind of control 

the quality and wholesomeness of the final product, though it is expensive?, requires a lot of time 

(due to the duration of individual analyzes) and significantly challenged the process of production 

and trade of products. So are widely used integrated processes and systems for food security in the 

world and us. 
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ВОВЕД 

 

 Поради безбедноста на храна во Европа воведени се системи на безбедност и 

квалитет на храната. Меѓу најпознатите системи се: ISO 22000 суправување со 

безбедност на храната, ISO 9001:2008 систем за управување со квалитетот, ISO 14001: 

системи за управување со животната средина, ISO 17000: системи за различни 

организации кои работат на оценување ISO 27000: системи за  управување со 

информациска безбедност, ISO 31000: процес на управување со ризици OHSAS 18001: 

систем за управување со безбедност и здравје при работа, HACCP: систем за анализа 

на опасности и критични контролни точки, HALAL систем, FSC: систем за контрола на 

надзорен ланец, IFS: International Food Standard (Меѓународен стандард за храна), 

GLOBAL GAP: Стандард за добра земјоделска пракса, (BIO) Organic Сертификат, BRC 

Стандард и GOST-R стандард. Со развојот на системите на квалитет во примарната 

земјоделска пракса и прехранбено – преработувачката индустрија се занимаваат сите 

земји членки на Европската Унија, но, се повеќе и земјите од нашиот регион кој се 

стремат да станат членки на Унијата,1 бидејќи трговските ланци ги прифаќаат 

стандардите на квалитет кои важат во Унијата, а самиот пласман на нејзиниот пазар не 

е можен без сертифицирано производство. 

 Во овој магистерски труд се прави анализа на спроведените 

(имплементираните) стандарди за безбедност на храната во 20 (дваесет) македонски 

фирми/компании. 

 Податоците кои ги објавува Светската здравствена организација покажуваат 

дека економските и другите губитоци кои може да се припишат на здравствено 

неисправните прехранбени производи, огромни се и во развиените земји. 

 Преку 70% од интерната контаминација на луѓе и животни, настанува со 

ингестија на контаминирана храна од растителни и животинско потекло, во денешниве 

услови на глобално загадување на животната средина, заштитата на изворите и 

безбедноста на храната претставуваат императив за зачувување на здравјето. 

Токсичните материи внесени со храната во организмот на луѓето и животните 

предизвикуваат голем низ на здравствени пореметувања од промената на 

биохемискиот и физиолошкиот статус до репродуктивните и патолошки промени, а во 

екстремни случаеви може да предизвикаат и смрт. Присуството на контаминентите е 

                                                           
1 Интегрисани процеси за безбедност хране – НАССР у туризму, Дипломски рад, страна 4  
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постојана одлика на животната средина, ризиците поврзани со нив и со сите нивни 

облици може само да се ограничат, но, не и потполно да се елиминираат. Прифаќањето 

на ризиците од резидуи на контаминенти од страна на општеството треба да се оправда 

со користа што ја пружа нивната примена. За да  тие ризици се ограничат потребно е да 

се заштитиме од нив со примена на безбедносните системи и стандарди на храна2.   

 Во 2000 година во САД е забележено 76.000,00 илјади заболени од последици 

на труење со храна, од што 35.000,00 илади луѓе завршиле во болница, 5.000,00 

починале, а економската штета изнесувала 13,2 милијарди долари.  

 Состојбата во неразвиените земји е уште полоша, годишно во светот умираат 

2.100,000 илјади луѓе (воглавно деца) од дијареа предизвикана од неисправна храна и 

вода, со тоа што на еден пријавен случај доаѓаат 30-100 непријавени случаеви. 

 Управувањето со квалитетот - Quality Management (QM), претставува срж на 

деловната политика, која обезбедува постојниот систем на квалитет и ефикасност на 

вкупното работење постојано да се унапредува, а профитот да се зголемува. 

Современиот менаџмент на квалитетот обезбедува потполна ориентација за 

задоволување на барањата на купувачите со прифатливи трошоци на квалитет.3 

 Правото на безбедна храна е едно од основните човекови права, а обврска на 

секоја држава е да го осигура здравјето на сите нејзини граѓанини и тоа да не биде 

загрозено со употреба на здравствено неисправни прехранбени производи. 

Безбедноста на храната денес е светски проблем, кој е посебно изразена во условите на 

интензивна трговија на прехранбени артикли на меѓународниот пазар. Порано 

последиците на храна беа ограничени на непосредната околина на причинителот на 

труењето, денес причинител може да биде во една држава, а последиците на труењето 

да се јават во повеќе држави. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 EKO-KONFERENCIJA 2002 EKOLOŠKI POKRET GRADA NOVOG SADA Prof. dr Ranko R. Kljajić 

Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad Stručni rad MEÐUNARODNI STANDARDI I BEZBEDNOST HRANE 
3
EKONOMSKI HORIZONTI, 2006, 8, (1−2) str. 107−112  Prof. dr Ružica Milovanović    
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I ДЕЛ  

ВОВЕД ВО  ИНТЕГРИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ НА 

ХРАНАТА 

 

Во магистерскиот труд се анализираат 20 македонски компании кои имаат имплементирано и 

користат интегрирани системи за безбедност на храна со сертификати, и компании кои немаат 

сертификати за безбедност на храна, т.е. немаат имплементирано системи за безбедност на 

храна Анализата е вршена во период од 15 години, и тоа, од 2000 година до 2015 година. Тука 

се следните фирми:  

Фирмата под реден број 1 Конимекс од Скопје, има имплементирано два системи за 

безбедност на храната GLOBAL GAP во 2016 година, и НАССР системот во 2015 година. 

Фирмата под реден број 2 Агролозар од Струмица, го има имплементирано GLOBAL GAP 

системот во 2016 година. 

Фирмата под реден број 3 Хортена од Струмица ги има имплементирано двата системи за 

безбедност на храната GLOBAL GAP во 2016 година, и НАССР системот во 2015 година. 

Фирмата под реден број 4 Колид од Струмица ги има имплементирано двата системи за 

безбедност на храната, и тоа: НАССР во 2016 година, и системот IFC (International food 

standard) во 2016 година 

Фирмата под реден број 5 Евромак од Струмица нема имплементирано системи за безбедност 

на храната 

Фирмата под реден број 6 Агро Калем од Неготино нема имплементирано системи за 

безбедност на храната 

Фирмата под реден број 7 Баџо од Богданци ги има имплементирано двата системи за 

безбедност на храната GLOBAL GAP во 2010 година, и Analysis Certificate во 2010 година 

Фирмата под реден број 8 Душан Ќириќ од Росоман нема имплементирано системи за 

безбедност на храната 

Фирмата под реден број 9 Хина Продукти од Гевгелија ги има имплементирано следните 

системи за безбедност на храна: ISO:22000:2005 година, 9001:2005 година и IFC (Internation 

Food Standard) во 2014 година.  

Фирмата под реден број 10 Пермидекс од Виница нема имплементирано системи за 

безбедност на храната 

Фирмата под реден број 11 Химаглион од Кочани нема имплементирано системи за 

безбедност на храната 
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Фирмата под реден број 12 Макпромет Европа од Штип го има имплементирано системот за 

безбедност на храна IFC (Internation Food Standard) во 2014 година 

Фирмата под реден број 13 Визба Валандово  го има имплементирано системот за безбедност 

на храна НАССР во 2012 година. 

Фирмата под реден број 14 Витаминка АД Прилеп ги има имплементирано системот за 

безбедност на храна Халал во 2016 година. 

Фирмата под реден број 15 Дониа АД од Прилеп  ги има имплементирано следните системи за 

безбедност на храна: GmBH во 2013 година, НАССР во 2010 година, ISO 22000:2005 во 2014 

година, ISAcert во 2014 година, IFC (International food standard) во 2012 година, и  ISO 

9001:2008 во 2014 година. 

Фирмата под реден број 16 Благој Ѓорев АД Велес ги има имплементирано следните системи 

за безбедност на храната, и тоа: ISO 9001 во 2012 година, НАССР во 2013 година, Халал во 

2015 година 

Фирмата под реден број 17 Вори од Гевгелија го има имплементирано Халал системот за 

безбедност на храната во 2017 година. 

Фирмата под реден број 18 АППЛ Ленд од Ресен нема имплементирано системи за безбедност 

на храната. 

Фирмата под реден број 19 Фруктана од Аргулица го има имплемнтирано НАССР системот за 

безбедност на храна во 2015 година 

Фирмата Сафир Промет од Струмица го има имплементирано НАССР системот за безбедност 

на храната во 2012 година.  

     

1. Барања за производство на безбедна храна во интегрираниот систем и 

трендови во регулативата на Европската Унија 

 

Производството на хигиенски исправна храна за земјите членки на ЕУ и за оние кои 

сакаат да ги извезуваат своите производи на пазарот на ЕУ дефинирано е со основниот 

документ Codex Alimentarius со дополнувања (Recommended International Code of Practice 

General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)4, а подоцна и со 

Директивата на ЕУ за хигиена на храната (Food Hygiene Directive 93/43/EEC), во која е 

одредено кои услови мораат да бидат исполнети како би се произведувала не штетна храна за 

здравјето на потрошувачите. Овие документи имаат неколку принципи: 

                                                           
4
 Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 3- 1997, 

Amd. 1999; 
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• Адекватна контрола на суровините; 

• Конструкција на објекти и опрема за производство на храна (хигиенско – технички услови); 

• Контрола на процесот на производство и изгледот на готовиот производ; 

• Контрола на здравствената состојба на вработените; 

• Обука на вработените; 

•Добра хигиенска пракса во текот на производството, преработката, ракувањето, 

складиштењето, транспортот, дистрибуцијата, продажбата, припремата и употребата; 

• Превентивен пристап на контрола на самиот процес на производство (HACCP) 

Неопходноста од сеопфатниот систем на контрола на ланецот на исхрана е дефиниран во 

Белата книга на ЕУ (White paper on food safety, 2000)5, документ кој му послужил како основа 

за изработка на стратегија на интегрираниот систем за контрола на безбедноста на храна, во 

кој се предлага систем на надзор на ланецот на исхрана од стоење до трпеза (“from stable to 

table”), односно од фарма до вилушка (“from farm to fork”).WHO/FAO разработиле скапи 

препорачани правила на општите принципи на хигиена на храната во поглед на примена на 

хигиенски постапки кај производството, преработката и дистрибуцијата на храна преку 

својата заедничка комисија – Codex Alimentarius (CAC Basic Texts). 

Примената на овие правила како што се: (Good Veterinary Practice, GVP), Добра пракса на 

исхраната на животни (Good Feeding Practice,GFeP), Добрата фармерска пракса (Good 

FarmingPractice, GFaP), Добрата земјоделска пракса (Good Agriculture Practice, GAP), 

Добрата хигиенска пракса (Good Hygiene Practice, GHP), Добрата Производствена пракса 

(Good Manufacturing Practice,GMP), како и Програмот за набљудување на здравствената 

состојба на стадата  – HHSP (Heard Health SurveillanceProgram), предуслов се за 

спроведување на НАССР таму каде што може да се примени. Посебно место во контролата на 

ланецот на исхрана имаат Националните програми за мониторинг на резидуи во животни и 

(примарни) производи од животинско потекло кои се спроведуваат спрема одредбите на 

Директивата на ЕУ. 

 

96/23 и Одлука на Комисијата на  ЕУ  97/747
6.  Со примената на овие прописи се обезбедува 

постојан надзор над сите компоненти кои го сочинуваат ланецот на исхрана почнувајќи од 

надзорот на сточната храна и ветеринарските лекови, па се до контрола на резидуи во ткивата, 

органите на животните како и во производите од животинско потекло. Спроведувањето на 

програмата за контрола на резидуите претставува обврска на сите земји – членки на ЕУ и со 

                                                           
5
 White paper on food safety, 2000. Commission of the European Communities, COM (1999)719 final 

6
 Commission Decision 97/747/EC of 27 October 1997, Official Journal of European Union L 303, p 12-15; 



14 

 

тоа треба да потврдат дека степенот на заштита на јавното здравје на нивните територии е 

еквивалантен со оној во ЕУ. Со прогласувањето на новиот Закон за храна на ЕУ (Food Law 

Regulation 178/2002/EC)7, се дефинирани и образложени барањата кои се однесуваат на 

интегрирање на системите за безбедност на храната и зголемување на одговорноста на 

производителите на храна. Со овој закон официјално е основана европската агенција за 

безбедност на храна (EFSA – European Food Safety Agency) која има за задача да носи 

препораки, да дава независни стручни мислења и да креира стандарди во областа на 

безбедност на храната. Најновите активности на надлежните служби на ЕУ по прашање на 

безбедноста на храна засновани се врз одредбите на претходно донесените прописи, и тоа: 

 

 Директивата 93/43/EEC и Регулативата  178/2002/EC (Закон за храна на ЕУ) 

официјализирани се во збирот на регулативите (хигиенски пакет) кои се донесени од страна 

на Парламентот и Советот на ЕУ во април 2004 година. Овие регулативи стапиле во сила на 1 

јануари 2006 година, со што се зајакнува системот на интегрирана контрола во ланецот на 

исхрана. 

 

Како дел од директивите и регулативите на ЕУ, ги наведуваме следните: 

 

- Регулатива 852/20048 за хигиена на намирниците  (Regulation 852/2004/EC, on the 

hygiene of foodstuffs) подетално ја дефинира областа на намирниците од растително и 

животинско потекло и пропишува општи правила и процедури кои треба да се 

применуваат за да се обезбеди безбедност на храната. Во неа посебно се нагласува 

неопходна на проценка и контрола на ризикот во примарното земјоделско 

производство со примена на GAP системот (Good Agriculture Practice) и сточарското 

производство со примена на – HHSP системот  (Heard Health Surveillance Program),  

Односно Програмот за набљудување на здравствената состојба на стадата. Се смета 

дека со правилна примена на агротехничките мерки, односно со адекватната примена 

на агротехнички мерки, и адекватната употреба на агрохемикалии и со соодветен 

здравствен статус на животните во примарното производство, во голем степен може да 

се намали ризикот од пренесување на патогени во намирниците и значајно да се 

подобрат условите во секундарното производство – преработка на примарните 

производи од животинско потекло. Така се нагласува одговорноста на сите 

                                                           
7
 Regulation 178/2002/EC of 28 January 2002, Official Journal of European Union L 31, 1-24 

8
 Regulation 852/2004/EC of 29 April 2004, Official Journal of European Union L 139, 1-54; 
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учесници/производители во ланецот на исхрана кои треба да се осигураат безбедноста 

на храната да на биде загрозена. 

- Регулативата 853/20049 пропишува специфични правила кои се однесуваат на 

хигиената на намирниците од животинско потекло (Regulation 853/2004/EC of specific 

hygiene rules on the hygiene of foodstuffs) и микробиолошките и хемиски опасности 

(хазарди) кои често може да се јават кај овие намирници. Во овој пропис исто така се 

наоѓаат пропишани принципи на контрола на храната поради заштита на јавното 

здравје, услови кои во поглед на инфраструктурата (хигиенско-техничките услови), 

опрема и хигиена што треба да ги исполнат кланиците, погоните за расејување на месо, 

процедурите за регистрација на објакети, барања за складирање и транспортирање и 

др. Овие принципи претставуваат заедничка основа за производство на хигиенски 

исправна храна од животинско потекло, истовремено овозможуваат и да се обединат 

постојните директиви. Еден од целите е понатамошно поедноставување, со примената 

на истите правила, каде што е можно на сите производи од животинско потекло. 

- Регулативата 854/200410 одредува посебни правила за организација на службената 

контрола на производите од животинско потекло наменета за исхрана на луѓето 

(Regulation 854/2004/EC of specific rules for the organization of official controls on 

products of animal origin intended for human consumption). Овој пропис се однесува на 

методите и принципите на контрола на објектите во кои се произведува храна, 

вклучувајќи и контрола на здравствената состојба и  благосостојбата на животните, при 

што посебно се нагласува обврската на производителите да го применуваат НАССР 

системот и да ги спроведуваат обуките на работниците кои ракуваат со храна. 

Природата и интензитетот на службените контроли треба да се засноваат на проценка 

на ризикот за загрозеноста на јавното здравје, здравствената состојба и благосостојбата 

на животните. Се нагласува дека ветеринарите се надлежни за спроведување на 

службената контрола во објектите во кои се врши колење на животните, преработка на 

месо, објекти за расекување на месото и објекти за колење и обработка на дивечот. При 

ваквите контроли се обавува оценување на постојниот систем на добрата хигиенска 

пракса и НАССР системот. 

- Регулативата 882/200411 за службените контроли со помош на кои треба да се изврши 

верификација на усогласеноста на прописите кои ја покриваат областа на производство 

                                                           
9
 Regulation 853/2004/EC of 29 April 2004, Official Journal of European Union L 139, 1-151; 

10 Regulation 854/2004/EC of 29 April 2004, Official Journal of European Union L 155, 1-115; 
11

 Regulation 882/2004/EC of 29 April 2004, Official Journal of European Union L 165, 1-141; 
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на сточна храна, намирници од животинско потекло, здравствениот статус на 

животните и добробит на животните (Regulation 882/2004/EC on official controls 

performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and 

animal welfare rules). Производителите на добиточна храна и храна за луѓе имаат 

обврска производството кое е под нивна директна контрола во сите фази, да биде во 

склад со прописите на ЕУ. Службените контроли се извршуваат со користење на 

соодветни техники, развиени за таа цел, вклучувајќи рутински надзор и интензивна 

контрола (инспекција, верификација, ревизија, тестирање на примероци). Се бара и 

обука за вработените кои ги спроведуваат овие проверки, а посебно значење се придава 

на спроведувањето на униформните процедури кога се извршува оценување на НАССР 

системот во објектот. Со овој пропис практично официјално се бара примена на 

системите на интегрирана контрола во ланецот на исхрана. 
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1.1.Стандард ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 претставува интернационален стандард кој покажува дека организацијата била 

независно аудитирана и има ефикасна рамка за управување со квалитетот. Во овој напис 

накратко ќе ги објасниме бенифициите на стандардот. Прво нешто што треба да нагласиме е 

тоа дека овој стандард претставува основа од фамилијата на ISO стандарди12. Распространет е 

во повеќе од 175 земји од светот како и во 1,064,000 организации. Некои организации бараат 

од нивните соработници да се сертифицирани по овој стандард како услов за работа со нив, 

затоа може да кажеме дека сертифицирањето по ISO 9001 претставува придобивка. Со него се 

отвара меѓународниот пазар за организациите и во најмала рака ви дава предност пред 

конкуренцијата. Со стекнување на сертификат за ISO 9001:2008 полесно ќе може да ги 

пронајдете процедурите кои се неефикасни во организацијата и со тоа ќе добиете можност да 

ги ажурирате, а ако се покаже за неопходно и да ги промените со што ќе добиете во време и 

продуктивност. Во прилог на ова треба да напоменеме дека ISO сертификатот дека вие 

поседувате механизми со кои можете постојано да ги набљудувате процесите и да ги 

подобрувате, всушност тоа претставува филозофијата на ISO стандардите која гласи: 

планирање, изведување, проверување, реализација, стремејќи се кон посотјано подобрување. 

Кога вашата организација ќе го добие сертификатот тоа значи дека вие ги имате јасно 

дефинирано процесите и процедурите во организацијата, а тоа им помога и на вашите 

вработени полесно и побрзо да ги отстранат грешките кои се јавуваат со текот на работењето, 

како и полесно да ги совладаат работните обврски. Со воведувањето на овој стандард во 

вашата организација ќе се намалат трошоците кои се создаваат, како резултат на зголемената 

ефикасност, затоа вреди да се разгледа можноста за сертификација по ISO 9001:2008. 

Структурата на новата верзија на стандардот е во согласност со структурата, која ја пропишал 

ISO Техничкиот одбор, и е еднаква за сите стандарди за управување, така да можат 

организациите што полесно да ги интегрираат различните системи за управување (на пример 

систем за управување со квалитет, управување со животната средина, управување на 

безбедноста и здравјето при работа).  

 

 

 

                                                           
12 ISO 9001:2008 Quality Management Systems – Requirements, International Organization for Standardization, 2008. 
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1.2. Стандард ISO 22000 

ISO 22000:2005 е прв меѓународен стандард за управување со безбедност на 

храна (Food safety management systems) издаден од Меѓународната организација за 

стандардизација (ISO). Меѓународната организација за стандардизација (ISO) во 2005 година 

го издала стандардот ISO22000 – Систем за управување со безбедноста на храната – барања за 

секоја организација во прехранбениот синџир. Истиот претставува решение за поврзување на 

сите стандарди за обезбедување на безбедност на храната кои во моментот се меѓународно 

признати.  

ISO 22000:2005 ги здружува сите барања за системот HACCP по Кодекс Алиментариус 

– Codex Alimentariusu, правилата за добрата производна пракса (ДПП) и добрата хигиенска 

пракса (ДХП), следливоста и означувањето на храната. Стандардот е употреблив во сите фази 

на прехранбениот синџир. Организациите, кои во своите деловни системи имаат вградено и 

било кој од ISO стандардите (ISO 9001, ISO 14001,..) или исто така сертифициран HACCP 

систем, ќе можат полесно да го интегрираат ISO 22000. Согласно ISO 22000 безбедноста на 

храната е приоритет за сите организации кои произведуваат, преработуваат, ракуваат 

складираат или испорачуваат храна. Адекватната контрола во постапките на подготовка, 

производство и испораката на храната е суштинска по безбедноста на храната се со цел да се 

елиминираат или смалат опасностите на прифатливо ниво. 

Барањата на овој стандард се применливи кај сите организации во ланецот на храна без 

разлика на големината и сложеноста. Директно или индеректно вклучени во еден или повеќе 

чекори во ланецот на производство на безбедна храна: 

• производство и преработка на храна и додатоци за производство на прехранбени 

производи; 

• малопродажба и големопродажба на додатоци за храна; 

• компании за транспорт и чување на храна; 

• производство на материјали и амбалаза кои што доаѓаат во директен контакт со 

храна. 

Предности и користи од имплементацијата на ISO 22000 

• безбеден производ; 

• смалување на ризиците од можноста за труење со храна; 

• подобрување на предусловната програма и хогоената во објектот; 

• усогласеност со законската регулатива; 
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• подобра организираност во управувањето на организацијата; 

• смалување на трошоците; 

• поголема конкурентност на пазарот; 

• можност за пробивање на меѓународни пазари; 

• зголемување на довербата кај купувачите и заинтерисираните страни. 
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1.3. ВОВЕДУВАЊЕ НА HACCP ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И НАЧИНИ ЗА 

КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА 
 

 

Сл. 1 Предусловни барања/програми завоведување на HACCP систем  
Fig.1 Requirements / programs for the introduction of HACCP system  
1.1. Принципи на HACCP системот  
 
Принципите на HACCP за првпат се формулирани во 1959 год. за да се гарантира доставата 

на безопасна храна за астронаутите од NASA. Во 70-те години од минатиот век овој концепт е 

доразвиен како систем за контрола на конзервираната храна во месната индустрија на САД. 

Во 1971 година HACCP е претставен на првата Американска национална конференција за 

заштита на храната.Од 1993 г. ЕС со директивата 93/43 ЕЕС за хигиена на храната, го 

наметнува HACCP системот како законско решение за сигурност на храната при извоз.  

Принципите на HACCP системот претставуваат барања за примена на HACCP системот13. 

HACCP системот се состои од следниве HACCP принципи:  

Принцип: 1Спроведување на анализа на опасности. 

Принцип: 2Одредување на ККТ – Критичните контролни точки.  

Принцип: 3 Утврдување на критични граници. 

Принцип: 4 Утврдување на систем за вршење контрола на ККТ.  

Принцип: 5Дефинирање корективни мерки кои треба да се преземат кога со следењето е 

утврдено губење на контрола врз одредена ККТ.  

Принцип:6 Утврдување постапка за верификација за функционирање на HACCPсистемот.  

Принцип:7. Утврдување документација за сите процедури и записи кои произлегуваат од 
овие принципи и нивната примена. 
 

                                                           
13 Документ-Прирачник за спроведување на постапките кои се засноваат на HACCP принципите и за олеснување 
на спроведувањето на HACCP принципите кај определени бизниси со храна, (2008), Дирекција за храна, Скопје. 



21 

 

 
 

 

 

Сл. 2 Принципи на HACCP систем 
 

1.3.1.Постапки за имплементација на HACCP систем  

 
Имплементација на HACCP систем во производството на прехранбени производи е многу 

одговорна и сериозна работа14. Доколку се идентификува и анализира секој дел од 

технолошкиот процес како посебен субјект, тогаш примената на овие принципи може да 

донесе значајни бенефиции на производителот.  

Примената на HACCP принципите се спроведува преку исполнување на следниве задачи, кои 

се дадени во логичен редослед:  

Задача 1 - Формирање на HACCP тим.  

Задача 2 - Опис на производот и процесот.  

Задача 3 - Идентификација на намената и начинот на употребата на  

производот.  

Задача 4 - Конструкција на дијаграм на текот на производството.  

Задача 5 - Потврда на дијаграмот на тек на лице место.  

Задача 6 - Листа на сите можни опасности, анализа на опасностите и  
                                                           
14 Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија,Организационен модел на систем на безбедност 

на храна согласнo критериумите на Европската Унија, Скопје, 1стр. (Јануари 2011 година). 
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утврдување контролни мерки / Принцип 1.  

Задача 7 - Одредување критични контролни точки / Принцип 2.  

Задача 8 - Воспоставување критични лимити за секоја ККТ / Принцип 3.  

Задача 9 - Воспоставување на мониторинг систем за контрола на ККТ/  

Принцип 4.  

Задача 10 - Воспоставување корективни мерки за потенцијални  

отстапувања / Принцип 5.  

Задача 11 - Воспоставување процедури за верификација / Принцип 6.  

Задача 12 - Воспоставување евиденција и документација / Принцип 7.  

 

Постапката за одредување ККТ се спроведува на следниот начин:  

o Категорија и идентификувана опасност:Се определува дали опасноста е потполно 

контролирана со Добрата производна пракса. Ако одговорот е Да, тогаш се опишува 

хигиенската постапка која ја контролира опасноста и се продолжува до следниот 

идентификуван ризик. Ако одговорот е Не, се продолжува со Прашање1.  

Прашање 1: Дали постои превентивна мерка/мерки? Ако одговорот на ова прашање е Не, а 

контролата не е неопходна за безбедноста на храната, тогаш тоа не е ККТ. Доколку на оваа 

фаза од производниот процес е неопходна контролата за безбедноста на храната, тогаш во 

прехранбениот сектор треба да се изврши модификација/измена на постапката или 

сировината. Прашањето 1 треба да се интерпретира како прашање „Дали може да се преземе 

контролна мерка на оваа производна постапка или на некоја друга?“. Ако одговорот е Да, се 

опишува и продолжува со следното прашање.  

o Прашање 2: Дали постапката е специјално дизајнирана со цел да ја елиминира или 

редуцира до прифатливо ниво веројатноста од појавана опасност? Ако одговорот е Не, се 

продолжува со Прашање 3. Ако постапката е специјално дизајнирана со цел да ја елиминира 

или редуцира до прифатливо ниво веројатноста од појава на опасност, тогаш одговорот на 

прашањето е Да и постапката веднаш станува ККТ.  

o Прашање 3: Дали контаминацијата со идентификуваната опасност се јавува над 

дозволените граници и дали може да се зголеми до неприфатливи нивоа? Ако одговорот е 

Не, тогаш оваа фаза од производниот процес не е ККТ и се продолжува до следната 

идентификувана опасност. Ако одговорот е Да, тогаш се продолжува со Прашањето 4.  

o Прашање 4: Дали наредната постапка ја елиминира идентификуваната опасност или ја 

редуцира веројатноста од нејзино јавување до прифатливо ниво? Ако не постои следна 

постапка/операција со која се контролира идентификуваната опасност, тогаш одговорот е Не и 
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оваа фаза од производниот процес станува ККТ. Доколку одговорот е позитивен,тогаш оваа 

фаза од производниот процес не е ККТ и се продолжува до следната идентификувана 

опасност.  

Секое контролирање мора да се квалификува или како критична контролна точка (ККТ) или 

како контролна точка (КТ), и треба да биде предмет на верификација на процесот. Во 

зависност на анализата на ризикот, треба да се прави разлика помеѓу:  

Опасност која бара посебно внимание (ККТ). Критична контролна точка (ККТ) е чекор кој 

мора да се контролира за да се спречи или елиминира ризикот по безбедност на храната или 

да се намали ризикот на прифатливо ниво.  

Опасности кои може да се контролираат на вообичаениот начин (КТ). Тие се предмет на 

стандардни контролни активности во текот на спроведувањето на индивидуална или 

конкретни активности, како што се: набавка, спроведување на хигиенски мерки, одржување, 

чистење, дезинфекција итн.  

Видот и бројот на ККТ може да биде многу различен во зависност од видот на фабриката и 

видот на производот кој се оценува. Голем број на ККТ е многу скапо за фирмата, и при 

развој на HACCP планот мора точно да се направи разлика меѓу критична контролна точка 

(ККТ) и контролна точка (КТ). Причините врз кои е утврдено дека чекорот во процесот е 

критична контролна точки (ККТ) или не, мора да бидат идентификувани и документирани. 

Тие обично се претставуваат табеларно. Ова е неопходно, бидејќи ККТ може да варира во 

зависност од видот на храната која се подготвува,од опремата која се користи, а понекогаш 

зависи од обичаите на луѓето коија подготвуваат храната. Ако некој чекор во процесот на 

производство во еден случај е назначен како ККТ, тоа не значи дека тој ќе биде ККТ во друг 

случај (други услови на производство, други производи и сл.).  

Критичните контролни точки, идентификувани за производот може да се менуваат 

при:  

 Промени во производствениот процес;  

 Промена на делови и целокупната опрема;  

 Промени во санитарните мерки и поддршка.  

 

Примери на некои критични контролни точки во прехранбената индустрија се: 

пастеризацијата, стерилизација, ладење, замрзнување, хемиски остатоци, чистотата на 

производот, pH вредноста на производот, присуството на метални честички, чистење и 

санитарна опрема, обработка на храната од страна на персоналот (одржување на хигиената).  
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1.3.2. Сертификација  

Сертификација е процес каде што трето лице дава писмена потврда дека производот или 

процесот е во согласност со релевантниот стандард. Сертификатот е убедлив доказ за 

купувачот дека понудувачот исполнува одредени стандарди. Тоа е потврда на компанијата 

дека системот за производство на безбедна храна е добро позициониран. Од друга страна, ако 

не се применува правилно, сертификацијата може да доведе до лажно чувство на безбедност и 

дополнителни трошоци за самите компании. 
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II ДЕЛ 

МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 

На почетокот на деведесетите години на 20-тиот век влезе во широка примена превентивниот 

системски приод кој се користи во производството на храна, како систем на одигурување на 

квалитет и здравствена исправност на храната. Овој концепт познат под името “Систем на 

анализа на ризик и критични контролни точки“ (Hazard Analyisis and Critical Control Point - 

HACCP), развиен уште од 1959 година за потреба на свемирските истражувања, а во 

практична примена како интегриран систем во процесот на производство “од нивата и 

фармата до трпезата“ во поголемиот број на западни земји е воведен од 1991 година. 

Во суштина НАССР системот е научно заснован, рационален и системски пристап за 

идентификација, проценка и контрола на ризикот во текот на процесот на производство, 

преработка, обработка, припрема и употреба на храна, а со цел да се осигура храната да биде 

безбедна за потрошувачите, односно да не претставува неприфатлив ризик по здравјето.  

Во сточарското производство рамнотежата се трга кон интегрираните системи со тежиште на 

превентивата и проактивните акции, нагласувајќи ја важноста на интервенција на местата на 

кои се храни и чува стоката, а со цел да се обезбеди што подобра хигиена и квалитет на 

месото и млекото. Во тој поглед во Европа ваквите ветеринарски акции се прикажуваат со 

примена на програмата за надзор за здравјето на стадата (HHSP - Uerd Helth Surveillance 

Programs). Овие програми значајно придонесуваат на заштита на луѓето од зоонози и болести 

кои се пренесуваат со храна. Заедно со НАССР системот овој програм обезбедува максимална 

здравствена исправност на храната.  

Интегрираниот концепт на безбедноста на храната е единствениот начин да се остварат 

основните цели, високо ниво на заштита на потрошувачите, животните и животната средина. 

Битен фактор е и сознанието на потрошувачите да се почитуваат и штитат нивните интереси и 

грижи, не само од аспект на здравјето, туку се зема во предвид и добробитот на животните и 

заштитата на животната средина. 

Новата филозофија во инспекција на храната која се равива во ЕУ се заснова на самоконтрола. 

Прифатено е во најдобар интерес на индустриите да ги преземат и да ги применат сите 

нопходни мерки за обезбедување на здравствена исправност и квалитет на храната на ниво на 

потрошувачите. Со тоа се очекува од самата индустрија да обезбеди, користејќи проактивна 

систематска методологија готовиот производ да биде доверлив со претходно утврден квалитет 

и ниво на здравствена исправност. Сите акции се одвиваат транспарентно на јасен начин и 

документирано, така да задобијат доверба од потрошувачите и да овозможат добивање на 

официјален сертификат за условите на производство и готов производ.   
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2.1. Основни стандарди за безбедност на храната во Европската Унија 

Индистријата за храна и пијалоци во Европската Унија е лидер во индустрискиот сектор со 

годишно производство од 600 милијарди евра. Ова производство чини 15% од вкупното 

производство во кое се анагажирани 2,6 милиони запослени работници, од што 30% во мали и 

средни претпријатија. Самиот земјоделски сектор остварува 220 милијарди евра годишно што 

е еквивалент за 7,5 милиони вработени со полно работно време. Со експортот на 

земјоделските производи, храна и пијалоци на ниво на ЕУ се остварува приход од 50 

милијарди евра годишно15. 

Поаѓајќи од значењето на храната, Комисијата на ЕУ на 12.01.2000 година, усвоила движечки 

основи и акционен план кој е даден во документот под назив “Бела книга за безбедноста на 

храна“. Низ поглавјето 9 и 117 насоки во наведениот документ се дадени: 

- Принципите за безбедност на храна; 

- Основни елементи на политиката; 

- Основање на европско тело за храна; 

- Аспекти на регулативата; 

- Контрола; 

- Информирање на потрошувачите; 

- Меѓународни аспекти. 

Белата книга за безбедност на храна содржи 80 одвоени акции кои мора да се спроведат во рок 

од 5 години. Во почетокот на 2002 година во рамките на Европската Комисија е формирано 

независно тело за храна, а во постапка е да се формираат мрежи на Националните агенции и 

Научни тела чија основна задача е да го спроведат усвоениот акционен план, да изработат 

пратечка легислатива и стандарди за безбедност на храната. На ниво на ЕУ е усвоен 

основниот принцип легислативата мора да почива на аспектот на производството и 

контролата на храна, “од фармата до трпезата“, а стандардите за безбедност мораат да бидат 

засновани на три клучни аспекти: 

- Економски; 

- Социјален и 

- За последиците по животната средина 

Акциониот план за безбедност на храната содржи: 

- 18 приоритетни мерки; 

- 7 мерки кои се однесуваат на храна и исхрана и суровини; 
                                                           
15 Овие податоци се однесуваат само на 2000 година 
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- 17 мерки кои се однесуваат на останатите аспекти 

Од 18 приоритетни мерки посебно за значајни: формирање на независно тело за храна, 

постапки за безбедност, општ закон за храната, постапки за брз систем за најавување на 

опасност, регулатива за контрола на безбедноста, хигиена, контрола на резидуи во трети 

земји, адитиви, ензими, бои, максимални лимити за токсични супстанци, означување на 

слободна храна од ГМО (генетски модификувани организми), максимални нивоа на 

пестициди, акционен план за политиката на исхрана16. 

Во рамките на 7 мерки врзани за храна, исхрана и суровини како посебно значајни може да се 

издвојат: максимални нивоа на адитиви, диоксин и пцб, кодекс на добра производствена 

пракса, НАССР системот. 

Мерките кои се однесуваат на останатите аспекти на храната (вкупно 17 мерки) содржат една 

или повеќе акции кои е потребно да се спроведат со прецизно утврдени задачи и рокови, а се 

однесуваат на: зоонози; здравје на животни; животни и производи; BSE/TSE; хигиена; 

контаминенти; адитиви и подобрувачи на вкусот; материјали во контакт со храна; ГМО; 

озрачување на храната; диететска храна; означување на храната; пестициди; исхрана; семе; 

пратечки мерки; трети земји, (Codex alimentarius, OIE - Office International des Epizooties, 

договори со трети земји).  

 

2.2. Меѓународни прописи и хармонизација 

 

Пренесувањето на прописите не е едноставна механичка задача. Како што е речено во 

Комисијата во уводот во Белата книга “успешно функционирање на внатрешниот пазар се 

заснова на сеопфатен збир на детални прописи со кои се отклонуваат формалните препреки, 

така и на постоење на основните економски предуслови кои се подразбираат. Тие посебно 

вклучуваат и постоење на отворени и чесни конкуренции помеѓу стопанските субјекти“.  

Покрај тоа, подеднакво е важно и следното: основниот предизвик за придружување на земјата 

при преземањето ба законодавството на внатрешниот пазар не лежи во приближувањето на 

нивните правни текстови, туку во прилагодувањето на административните машинерии и 

друштва во услови неопходни за функционирање на законодавството. Тоа е сложен процес кој 

бара создавање или прилагодување на неопходни институции и структури, и подразбира 

фундаментални промени на одговорноста како на националните административни и судски 

системи, така и на новиот приватен сектор. Од меѓународните организации се очекува да 

                                                           
16 Vulanović V, Stanivuković D, Kamberović B, Maksimović R, Radaković N, Radlovački V, Šilobad M: Metode i 
tehnike unapređenja procesa rada (362 str.), IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2003. 
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донесат нови и да ги преиспитаат постоечките научно засновани стандарди кои би 

овозможиле либерализација на прометот и би спречиле можни несогласувања. 

Најновиот документ на Комисијата на ЕУ се однесува на внатрешниот пазар и носи назив 

Стратегија за европскиот внатрешен пазар. Усвоен е во ноември 1999 година. Овој 

акционен план комбинира краткорочни и среднорочни цели и опфаќа период до 2004 година. 

Целите на Стратегијата се поделени во четири групи: подобрување на квалитетот на живот на 

граѓаните; јакнење на ефикасноста на стоковните и финансиските пазари во ЕУ; подобрување 

на деловното опкружување и користење на предностите на внатрешниот пазар. Во овој 

документ Комисијата опфатила околу стотина “приоритетни активности“, кои би требало да 

се реализираат во текот на 18 месеци. Од тоа, околу 30 се потполно нови иницијативи. 

Прописите за внатрешниот пазар на ЕУ, кои се опфатени со процесот на ускладување на 

законодавствата, опфаќаат 23 области од кои посебно значајна е областа на земјоделството. 

Во суштина ова законодавство претставува најголем дел од вкупното законодавство 

Заедницата со учество од 40%. Меѓутоа, само оние мерки кои се директно релевантни за 

слободно движење на стоките се обработени во посебни листи (околу 1000 мерки од што 200 

од нив се идентификувани како клучни мерки за процесот на усогласување). Хармонизацијата 

на законодавството на ЕУ е долготраен и многу сложен процес кој има повеќе аспекти: 

усвојување на законите, нивната примена, формирање на соодветни институции за 

спроведување на прописите, модернизација на правосудството и др. 

Контролата на финалните производи, без оглед како сеопфатна и ригорозна, неможела да 

спречи чести инцидентни ситуации и труења со храна не само со микробиолошки, туку и со 

хемиски и физички агенси. Покрај тоа, класичниот вид на контрола на квалитетот на 

здравстевната исправност на финалните производи, покрај тоа е скап, бара доста време 

(поради должината на траење на поединечните анализи) и значајно го успорувал процесот на 

производство и промет на продуктите. Затоа е неопходно да се применат интегрираните 

системи и процеси во контролата на квалитетот и безбедноста на храна кои како превентивни 

системи може да придонесат за смалување на ризикот по здравјето на населението. 

 

2.3. Основни начела и активности на Европскиот план за храна и политика на исхрана 

 

Во вториот СЗО Европски план за храна и политика на исхрана од 2007 година се истакнува 

дека храната и безбедноста на храна (здравствената исправност на храната) се меѓузависни 

компоненти на јавното здравје и се однесуваат на сите. Ова се однесува на целиот ланец на 

исхрана, од производство до потрошувачка. Лошата исхрана може да доведе до смалување на 
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имунитетот, ослабено физичко и ментално здравје и смалување на продуктивноста. Во 

неколку последни децении, во евроспкиот регион Светската здравствена организација 

истакнува дека исхраната е се повеќе отстапува од препораките, а внесувањето на богата 

енергетска храна ја надминува потрошувачката на енергија, доведувајќи го драматичен пораст 

на дебелината и последицата од дебелењето, како што се: дијабетис, кардиоваскуларните 

заболувања и ракот. 

Истовремено, недостатокот на храна и потхранетоста се и понатаму значајни јавно-

здравствени проблеми, особено во посиромашните општествени слоеви и во вулнерабилната 

популација, како што се децата, бремените жени и старите луѓе. Во 2002 година 4,6% од 

вкупното оптеретување на болестите во земјите на европскиот регион според СЗО било 

врзано за проблеми поврзани со лоша исхрана. Причините за загриженост се дефицити на 

микроелементи во храната (посебно железо, јод, витамин А и фолати) како и ниска стапка на 

исклучиво доење на доенчиња до 6 месеци (1-46%). 

Дебелината достигнала епидемиолошки пропорции и чини 7-8% од вкупното оптеретување со 

болестите. Болестите предизвикани од храна, и акутните и хроничните незаразни болести, се 

широко раширен проблем на јавно здравство во Европа. Тоа се или инфективни болести (на 

пример, предизвикани со Salmonela или Campylobacterom) или труења (како на пример, 

труења со диоксин или акриламиди). Проливот предизвикан со храна и вода е значајна 

причина за смрт во источните земји во регионот, посебно кај малите деца. Храната која не е 

здравствено исправна често е последица на лоша хигиенска пракса во текот на 

производството и ракувањето со неа, или недостаток на ефикасни системи за спречување на 

контрола на ризикот. Новите предизвици се јавуваат поради глобализацијата со трговијата со 

храна, промени на животниот стил и образецот на исхрана, меѓународните патувања, 

загадувањата на животната средина и климатските промени, намерните загадувања, 

природните катастрофи и катастрофите предизвикани со човековите активности и употреба на 

антибиотици во немедицински цели како и поради новите технологии во процесот на 

производство на храна. 

Болестите кои се пренесуваат преку храна, особено зоонозите претставуваат значаен проблем 

на јавно здравство ширум регионот. Само во Европската Унија годишно се забележуваат 400 

000 случаеви на салмонелоза и компилобактериоза, кои се најчесто пријавувани заразни 

болести кои се пренесуваат по пат на храна. Присуството на хемикалиите во храната 

претставува ризик по јавното здравје, а алергиите на храна се повеќе се препознаваат како 

причини за загриженост. 



30 

 

Вториот предложен Акционен план на Европскиот регион од СЗО за храна и политика на 

исхрана, поднесен за разгледување на 57 заседание на Регионалниот Комитет на Светската 

Здравствена Организација за Европа, предлага интегриран пристап на проблемите за исхрана, 

безбедност на храна и обезбедување на адекватни количини на храна, тежнеејќи да оствари 

максимален добробит за јавното здравје. Планот подразбира интегрирана контрола на сите 

ризици поврзани со потрошувачка на храна како и одмерување на ризикот и добробиот од 

постоечките и идните прехранбени производи. 

Акциониот план поставува општи и специфични цели за смалување на тежината на болестите 

кои се врзани со исхраната и здравствената исправност (безбедност) на храната: незаразни 

болести врзани за исхрана, дебилината кај децата и адолесцентите, дефицит на 

микроелементи и цревни болести кои се шренесуваат со храна. Тој повикува на: 

Целите врзани за зголемување на безбедноста (здравствената исправност) на храната   (food 

safety) кои се специфично прилагодени на поединечни земји (во светло на сегашните 

инциденци на цревни болести кои се пренесуваат со храна – бројот на случаеви на одредено 

заболување кое се пријавува годишно, преваланци на микробиолошко и хемиско загадување и 

појава на резистенција на антибиотици), давајќи му приоритет на смалување на 

контаминацијата на ланецот на исхрана со Campylobacter и Salmonelа и искоренување на 

бруцелозата. 

Акциониот план идентификува шест области за интегрирана активност и специфични 

приоритетни активности, избрани врз основа на нивната изводливост и делотворност: 

1) Подршка на здрав почеток (живот). Обезбедување на правилна исхрана и безбедна 

храна во текот на првите години на животот претставува вложување кое се враќа во 

текот на целиот живот. Клучните активности треба да промовираат правилна исхрана и 

безбедна храна за трудниците со исклучиво доење во текот на првите шест месеци од 

животот, подобрено дохранување на доенчињата и безбедни и избалансирани оброци 

кои ги обезбедуваат школите и градинките 

2) Обезбедување на здраво и одржливо снабдување со здравствено безбедна храна. 

Различните сектори влијаат на безбедноста и здравствената исправност на храната за 

човечка употреба, а тука спаѓаат: земјоделството, трговијата и прехранбената 

индустрија. Активностите треба да бидат насочени на одговорност на тие сектори за 

обезбедување на здрава и безбедна храна од производство до потрошувачка, 

промовирање на здрава храна во јавноста преку јавните институции (како што се 

школите) и да ја испитаат употребата на економските инструменти кои ќе обезбедат 

здравата и безбедна храна да биде достапна и економски приступачна. 
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3) Пружање на сеопфатни информации и едукација на потрошувачите. 

Комуникацијата и информациите се од суштинска важност за постигнување на здрави 

начини на живот, безбедна исхрана и одржливо снабдување на населението со храна. 

На пример, јавните компањи треба да ги информираат потрошувачите за здравата 

исхрана и значењето на правилната хигиена во текот на целиот ланец на исхрана. 

Потребно е адекватно регулирање на маркетиншката пракса, особено онаа која е 

насочена кон децата. Потребно е да се воспостави соодветно етикетирање 

(обележување) на прехранбените производи за да се подобри разбирањето на 

потрошувачите и да им се даде подршка да направат здрав избор. 

4) Преземање на интегрирани активности насочени кон проблемите кои меѓусебно 

се врзани за детерминантите на здравјето. Потребно е да се насочат акциите и на 

другите фактори на ризикот, посебно на физичката неактивност и потрошувачка на 

алкохол за да се смали тежината на незаразни болести кои се врзани за исхраната. 

Проблемите на квалитетот и безбедноста на вода за пиење и другите фактори на 

животната средина исто така мораат да бидат дел од активностите насочени кон 

превенција на цревните заразни болести. 

5) Клучната одговорност на здравствениот сектор во смалување на тежината на 

болестите кои се предизвикани од исхраната и болести кои се пренесуваат по пат 

на храна. Доследно и професионално советување во врска со исхраната и животниот 

стил од страна на давателите на услуги во примарната здравствена заштита може 

значајно да влијае на индивидуалниот избор (здравиот животен стил). Клучните 

активности опфаќаат даватели на здравствени услуги во надзор над раст на 

новороденчиња и деца, користење на нови СЗО стандарди, мерење на тежина и 

процена на исхрана кај возрасните и промовирање на доење. Освен тоа, подобрување 

на здравствената исправност и квалитетот на храната во болниците е од суштинско 

значење за обезбедување на побрзо опоравување на болните. 

6) Следење, евалуација и истражување како системи на надзор над: степенот на 

ухранетост, расположливост и потрошувачка на храна, образци на физички 

активности и надзор над алиментарните епидемии треба да бидат едноставни и 

одржливи, креирани спрема потребите на земјите, но, координирани на 

меѓународно ниво. Исто така, е потребно да се воспостават системи за следење на 

микробиолошките и хемиски ризици, вклучувајќи микробиолошка резистенција, на 

различни точки во ланецот на храна. Потребно е да се евалуира ефектот на програмата 

и политиката за смалување на оптеретување на болестите врзани со храна и исхрана.  
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2.4. Меѓународни стандарди за безбедност на храната 

 

Стандардот во документите на меѓународните организации се дефинира како “документ е 

утврден со консензус и одобрен од признато тело, со кој се утрдуваат за општа и повеќекратна 

употреба правила, насоки или карактеристики за активности или нивни резултати, поради 

постигнување на оптимално ниво на уреденост во даден контекст“ 

Стандардите треба да бидат засновани на проверени резултати на науката, технологијата 

(техниката) и искуствата, поради постигнување на оптимална корист за општеството. 

Содржината на стандардите се одредува со заеднички договор на претставниците на 

заинтересираните страни. Тие може да бараат стандардот да содржи:   

• усогласеност на терминологијата или класификацијата  

• методи на мерење или испитување 

• критериуми кои може да се верификуваат за стандарден производ, или 

• практични препораки или насоки за негова употреба, или сето тоа заедно. 

Стандардите се пишуваат користејќи објективни показатели, така да се она што стандардот го 

дефинира може да се измери или провери. 

Во природата на примена на стандардите е тоа тие да бидат достапни на јавноста, а тоа 

воглавно го овозможуваат националните организации за стандардизација, кои соработуваат со 

европските и меѓународните организации во таа област. Овие тела меѓутоа не може да 

наметнуваат обврска на примена на стандардите – тоа може само законот, низ нивното 

внесување во договори, во трговски декларации или во легислатива. 

Постојат повеќе организации кои публикуваат стандарди од интерес за домашните 

претпријатија. Покрај нашиот институт за стандардизација кај се најважни ISO – Меѓународна 

организација за стандардизација, CEN – Европскиот комитет за стандардизација и CENELEC 

– Европскиот комитет за стандардизација во електротехниката. 

ISO е меѓународна организација за стандардизација која ја чинат националните установи за 

стандардизација од големите и малите земји, индустриски развиените држави, земјите во 

развој од целиот свет. Нашата земја во ISO организацијата ја претставува Институтот за 

стандардизација. ISO изработува стандарди кои придонесуваат на сите видови на работење 

т.е. делотворен, сигурен и чист развој, производство и испорака на производи и услуги. Со 

примената на стандардите се олеснува меѓународната трговија, се штитат купувачите и 

потрошувачите – корисниците на производи и услуги. 
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ISO ги изработува само оние стандарди кои ги бара пазарот. Таа работа ја извршуваат 

стручњаци “позајмени“ од индустриските, техничките и деловните подрачја, а може да им се 

придружат други стручњаци со соодветно знаење, на пример, претставници на владини 

агенции и испитувачки лабаратории. 

Кога некој ISO стандард ќе се објави под ознаката “меѓународен стандард“, тогаш тој 

претставува меѓународен консензус за “состојбата во техниката“ во некое разгледувано 

подрачје. Нашата земја, после спогодбата со ISO организацијата, ги презема ISO стандардите 

во неизменет вид и таквите стандарди до скоро ја носеа ознаката JUS ISO. За жал, поради 

доцнењето во преводот често не се сложуваат годините на изданијата, така ISO 9000:2000 кај 

нас е JUS ISO 9000:2001. 

CEN и CENELEC се европски организации за стандардизација кои ги припремаат стандардите 

и техничката регулатива во рамките на европскиот систем на стандардизација, помагајќи ја 

примената на легислативата на Европската комисија. Стандардите донесени во рамките на 

Новиот пристап познати се под името “хармонизирани стандарди“.  

Со ставањето на СЕ ознаките производителот потврдува дека производот ги исполнува сите 

барања предвидени со релевентните директиви и дека е објавена постапката за усогласеност. 

Производителот мора да даде Изјава за усогласеност (EC декларација). Предноста на СЕ 

ознаките е во тоа што тие претставуваат некој вид на “трговски пасош за производот“ за 

Европскиот пазар, т.е. овозможено му е слободно движење по овој пазар, на кој земјите 

членки неможат да влијаат со забрани, освен доколку некои од одредбите на директивата не 

се применети исправно, или доколку постои ризик кој не бил предвиден со споменативе 

директиви. 

Ставањето на СЕ ознаките е задолжително: 

• за сите нови производи за кои важат директивите на Новиот пристап, каде и да се 

произведени, а се ставаат на пазарот на ЕУ; 

• за половни производи кои се ставаат на пазарот на ЕУ од трети земји; 

• за производи кои веќе биле на пазарот на ЕУ, но, претрпеле измени за да може да се сметаат 

за нови производи. 

Овластувањето за ставање на СЕ ознаки имаат производителот или неговиот овластен 

претставник. Постоењето на меѓународната станрадизација значајно го олеснува прометот на 

производите, бидејќи така се укинува потребата секоја земја да поставува свои барања на 

квалитетот. Истовремено, на производителите им е олеснато докажувањето на усогласеноста, 

бидејќи одредбите од меѓународните стандарди се толкуваат во сите краеви во светот. По 



34 

 

правило, производот чија усогласеност со стандардот е докажана во една лабораторија, 

немора никаде повторно да се испитува. 

Примената на стандардите во претпријатијата ги носи следните користи: 

- Поттикнува на воведување на систем на деловно планирање, како алатка за 

остварување на деловните цели. Ова планирање треба да биде насочено на спречување 

на настанок на проблеми и треба да ги вклучи интересите на сите страни: сопственици 

на бизнис, купувачи и вработени. Истовремено се утврдуваат критериуми и постапки 

за следење и реализација на деловни цели и за оценување на постигнати учиноци; 

- Се утврдува визија за долгорочен развој на претпријатието и политиката во поглед на 

квалитетот на производите и услугиет со кои се задоволуваат барањата и потребите на 

купувачите и корисниците; 

- Јасно се препознава кои законски барања мораат да се задоволат, со што се смалува 

веројатноста да претпријатието дојде под удар на инспекциски служби; 

- Се воспоставува јасна интерна расподелба на надлежностите и овластувањата, 

засновани врз документирани упатства за работа, со што се намалува грешката на 

операторите; 

- Се воведува документирано следење на реализација на работата, со што се создава база 

за носење на одлуки врз база на факти; 

- Се подобруваат односите помеѓу сопствениците/раководствата и вработените низ 

поттикнување на отворена комуникација за проблемите; 

- Расте свеста за потребата за очувување на чиста, уредна и безбедна работна средина, 

потреба за правилно ракување со производната опрема и нејзиното превентивно 

одржување. 

2.5.Потрошувачи и стандарди 

Генералното собрание на ООН посебно внимание посветило на потрошувачите и во таа 

смисла е усвоена декларацијата за основните права на потрошувачите, која содржи: 

- Право на задоволување на основните потреби; 

- Право на сигурност; 

- Право на информираност; 

- Право на избор; 

- Право на избор; 

- Право да се слушне гласот на потрошувачите; 

- Право на обештетување; 

- Право на едукација на потрошувачите; 
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- Право на здрава животна средина 

Од најважните механизми на заштита на потрошувачите се издвојуваат следните: 

- Технички прописи и стандарди во областа на безбедност и квалитет на производите, 

- Систем на утврдување на усогласеноста и систем на инспекциски надзор, во кој 

учествуваат акредитирани лаборатории, контролни организации и организации за 

сертификација на производите. 

Како подршка на дефинираната политика, Европската комисија ги усвоила следните 

директиви кои се непосредно насочени на заштита на потрошувачите (првите две цифри 

значат година на усвојување): 

• 84/450/EEC за злонамерно рекламирање; 

• 85/374/EEC за одговорност за дефектен производ, со додаток на директивата 1999/34/EC 

со која оваа одговорност се проширува и на земјоделски производи; 

• 85/577/EEC за договори склучени надвор од деловните простории (надвор од 

претпријатијата, на пример, кај продажба преку мрежа на трговски патници);  

• 93/13/EEC за нечесни одредби во договорите со потрошувачите; 

• 94/47/EC за продажба на тајм-шеринг услуги. 

Во случај да дојде до повреда или нарушување на здравјето на потрошувачите, ако се 

востанови директна причинско-последична врска со конкретен производ (на пример труење 

со храна) производителите ги чекаат тешки казни, кои може да бидат и до 70.000,000 илјади 

евра. Затоа  е важно нашите извозници да бидат свесни на сите ризици во врска со 

користењето на нивниот производ и да поседуваат потребни докази за усогласеноста. Земјата 

која ќе се определи за прием во членство во ЕУ мора законите и праксата во областа на 

заштита на потрошувачите да ги подигне на ниво кое владее во Европската Унија. Со овие 

закони се утврдуваат високи казни во случај ако на потрошувачите им се продаваат 

производи, или пружаат услуги кои не се сигурни по животот и здравјето на потрошувачите и 

животната средина, односно производи и услуги кои не одговараат по здравствените, 

хигиенските, квалитативните, еколошките и другите услови во склад со законот, важечките 

стандарди, техничките и други прописи. 

Со тоа уште еднаш се истакнува потребата претпријатијата да ги познаваат и применуваат 

стандардите и прописите кои се однесуваат на нивната дејност на работење. Покрај 

инспекциските служби, еден од важните инструменти на заштита и на потрошувачите и на 

производителите се акредитираните лаборатории и контролни организации кои по барање на 

производителите можат да ги испитаат карактеристиките на квалитетот на производите што 

се испорачуваат на пазарот. 
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2.6. Меѓународен стандард за храна (International Food Standard) 

International Food Standard (IFS) го развиле Германија и Франција за трговија на мало за 

проверка на испорачателите на сопствените трговски марки17. IFS служи за стандардизирана 

контрола на безбедност на храна и ниво на квалитетот на производителите. Намерата е со 

стандардот да биде подобрена безбедноста на храната и квалитетот на производите, зголемена 

заштита и доверба на потрошувачите како и подобрена трошковна ефикасност во ланецот на 

производство на храна. IFS во меѓувреме не се однесува само на производите на сопствените 

марки (private labels),  туку се почитува како систем на гаранција на квалитет за храна на сите 

производители. Издавачите на ова денес многу широко го применуваат овој стандард од една 

страна. Централното здружение на германската трговија на мало HDE e.V. и француското 

здружение на трговија на големо и мало FCD.  Барањата за трговија на мало сумирани во IFS 

може да се изведат од следното прашање: Дали е производителот во состојба да испорача 

безбеден производ во склад со дадената спецификација и законодавството. 

2.6.1.Цели на стандардот: 

• Создавање на основа за оценка на сите производители за сопствените марки; 

• Заеднички стандард со единствен систем на оценка; 

• Единствено формулирање и спроведување на аудити; 

• Дозвола на квалификуваните институции за сертификација на аудиторите; 

• Создавање на споредливост и транспарентност во рамките на целокупниот трговски ланец; 

• Смалување на трошоците како кај испорачателите така и кај трговците; 

• Подобрување на безбедноста на храна и подобрување на квалитетот на производите; 

• Подобрување на заштитата и растот на доверба на потрошувачите; 

• Подобрување на трошковната ефикасност во ланецот на производство и промет на храна; 

• Меѓусебно признавање на спроведените аудити; 
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 Поради притисокот од различните барања према произведувачите, а со цел тие барања некако да се изедначат 
и вообличат – германските и француски трговски ланци здружени во своите интересни групации HDE (G) и FCD 
(F), помогнати од останатите меѓународни ланци, здружени во IFS работна група – го развија Меѓународниот 
Стандард за Храна – International Food Standard (IFS). Овој стандард претставува воедно стандард за квалитет и 
стандард за безбедност на храна. Иако е воведен пред се за контрола и усогласување на квалитетот на 
производите под приватни трговски робни марки, IFS денес е широко применет светски стандард за контрола на 
безбедноста на храната и степенот на квалитет на производителот. Овие највисоки стандарди за храна, се 
засниваат на принципот на следливост – можност да се следи исправноста и квалитетот на производот во секој 
момент на патот од примарниот производител до крајниот потрошувач, во секоја фаза на производството и 
дистрибуцијата. Целта на IFS стандардот е да креира конзистентен систем на евалуација за сите компании кои ја 
снабдуваат со храна трговијата на мало. Ова пред се се однесува на приватните робни  марки на големите 
трговски ланци. 
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• Висока транспарентност во рамките на целокупниот ланец на производство и промет на 

храна. 

2.6.2.Целна група: 

• Сите претпријатија кои произведуваат private label по налог на трговските ланци; 

• Сите претпријатија кои мораат да поднесат доказ дека ги исполнуваат барања како трговски 

претпријатија во поглед на безбедноста, квалитетот и легалитетот на производите. 

2.6.3.Критериуми 

IFS се базира на водечкиот документ Global Food Safety Initiative (GFSI). Целта на GFSI е 

утврдување на меѓународни стандарди за безбедност на претпријатијата кои ја снабдуваат 

трговијата со трговски марки18. GFSI  за таа цел направил список на клучни критериуми 

спрема кои се мерат стандардите за безбедност на храната. 
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 Стандардот може да се примени на добавувачите, во сите чекори на преработката на храна, освен за 
земјоделското производство. Барањата се во врска со системот за управување со квалитет и HACCP во кои 
спаѓаат и предусловни програми: добра производна пракса GMP (Good Manufactoring Practice), добра 
лобораториска пракса – GLP (Good Laboratory Practice) и добра хигиенска пракса – GHP (Good Hygiene Practice). 
Само сертификационите тела кои потпишале договор со IFS имаат право да издаваат сертификат за усогласеност 
на системот со овој стандард.  
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2.7. BRC стандард 

2.7.1. Потекло на BRC стандардот 

Врз основа на актите за безбедност на храна на Обединетото Кралство од 1990 година сите 

мало продажни места и сектори се вклучени во снабдување со храна имаат обврска да ги 

преземат сите мерки на внимание со цел да се избегнат грешки, било во развојот, 

производството, дистрибуцијата, рекламирањето или продажбата на прехранбени производи 

на клиентите19. Оваа обврска во контекст на малопродажбата на брендирани производи 

вклучува бројни активности како на пример верификација на перформанси на локација каде 

што храната се произведува. Многу години секоја малопродажба спроведувала активности на 

верификација посебно врз основа на сопствените интерно развиени стандарди сходно 

сопствените потреби. Во најголем број на случаеви верификацијата ја спроведувал главниот 

технолог на компанијата (фирмата), а во поедини случаеви и екстерно ангажирано 

инспекциско лице. Во 1998 година Британската комора на малопродажба (BRC) го развила и 

претставила BRC техничкиот стандард и протокол за компаниите кои ја снабдуваат 

малопродажбата со брендирани прехранбени производи  (BRC технички стандард за храна). 

Иако оригинално развиен пред се за испорачителите на брендирани прехранбени производи 

на малопродажбата, последните години BRC стандардот доста се користи во другите сектори 

на прехранбената индустрија, како што се производство на адитиви и состојки на храна. 

Постојат и суштински докази за употреба на BRC стандардот и вон Обединетото Кралство, 

бидејќи многу компании го имаат усвоено како основа за програмата за проценка на 

испорачателите. Од своето издание во 1998 година, стандардот доживеал три ревизии, е 

четвртото издание е објавено во 2005 година во месец јануари. При секое испитување и 

ревизија на BRC стандардот, секогаш се вршеле консултации со голем број на акционери, за 

да го одржи својот интегритет, а што уште поважно, да ја промовира добрата пракса. Во месец 

јануари 2003 година BRC стандардот ја препознал потребата да измени неговиот назив, 

истакнувајќи и промени во самата негова примена, па така техничкиот стандард за храна BRC, 

станал општ стандард за храна. BRC стандардот верувал дека со оваа промена ја зацврстил 
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 BRC (British Retail Consortium) стандард е развиен од страна на британските трговци.Трговците на мало, 
(освен другите претпријатија во областа на прометот и производство на храна), се обврзуваат дека со соодветно 
внимание ќе се однесуваат кон развојот, производството, дистрибуцијата, рекламите и продажбата на храна и 
дека ќе ги превземат сите неопходни мерки на претпазливост. Стандародот е наменет за сите производители на 
храна кои сакаат да воведат добра производна пракса, а имаат квалитетен систем за производство. BRC општиот 
стандард за храна ги опфаќа основните принципи на стандардот кој го воспоставила малопродажбата и стално се 
преиспитува, како истовремено би ги одразувал и барањата на трговијата на мало и на нивните добавувачи. 
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решеноста на партнерите од другите прехранбени сектори да ја промовираат добрата пракса и 

безбедноста на корисниците. Бројните промени на верзија 3 на BRC општиот стандард за 

храна, настанале како резултат на мислења и искуства кои се изнесени во малопродажбата и 

акционерите (сопствениците на малопродажбата), а тоа довело до појава на верзија 4 од BRC 

стандардот. Оние кои се подобро запознаени со претходната верзија на BRC стандардот ќе 

воочат дека овој стандард за храна има: 

• Едно статусно ниво, без основно или повисоко ниво 

• Нема препорака за добра пракса, поради тоа ни сертификационите тела немаат потреба 

да се усредсредуваат на тоа 

• Спојување на барања и точки низ евалуација 

• Вклучување на систем за оценување, заснован на база на утрврден број на 

неусогласености во текот на проверката, и врз основа на тоа се одредува постојаноста 

на проверувањата 

• Препознавања на специфични барања, кои мораат да бидат добро воспоставени, 

постојано следени и одржувани, а кои се суштински за обезбедување на безбедноста и 

интегритетот на производите 

• Подетално и посуштински информации за процесите на поддршка, во форма на табели 

и дијаграми. 

• Инкорпорација на деталниот протокол кој пропишува специфични барања 

Иако BRC пружал информации за добрата пракса во претходните изданија на стандарди, 

утврдено е дека подобро е да се развие серија на насоки и упатства за добрата пракса и да се 

користат како додаток на стандардот. Исто така е предвидено меѓународната индустриска 

насока за добра пракса формално да се признае од страна на BRC. 

2.7.2. Дефиниција на BRC стандардот 

Стандардот е развиен да помогне на малопродажбата при исполнувањето на нивните законски 

обврски и да ги заштити клиентите (потрошувачите) како основа за оценување на компаниите 

кои испорачуваат брендирани прехранбени производи. Уште од воведувањето на актот за 

безбедност храна од страна Обединетото Кралство, обврската на малопродажба во 

Обединетото Кралство станала добра пракса, низ целиот ланец за набавка и испорака, па 

поради тоа произведувачите прифатиле принципи на стандардот како средство за негово 

остварување. BRC е општ стандард за храна, ги опфаќа основните принципи кои ги 
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воспоставиле малопродажбите и постојано се преиспитува, како би ги одразувал истовремено 

и барањата на малопродажбата и нивните испорачители. Нема намери со нивната примена да 

се изврши замена на пропишаните барања, и на барањата со повисоки критериуми во 

специфичните индустриски сектори.Техничката проверка на компаниите на испорачателите, 

производните простории, претставува само дел од системот на вреднување и прифаќање на 

поединечниот испорачател. Стандардот треба редовно да се преиспитува и ако е потребно да 

се менува. 

Стандардот бара: 

• усвојување и примена на НАССР принципи 

• документиран и функционален систем на управување со квалитет 

• стандард за контрола на фабричко опкружување, производи, процедури и вработени 

лица. 

2.7.3. Законски пропишани барања 

Обединетото Кралство е една од малубројните земји која со закон ја дефинира “должната 

грижливост“ при заштитата. Во ефективна смисла тоа значи дека малопродажбата не може да 

прифати ниту да се надева во зачувувањето на гаранција, доколку би била покрената законска 

постапка. Должната грижливост при заштитата е воопштено заштита на сите разумни мерки 

од кршењето на принципите од релевентните статути на Обединетото Кралство, а може да се 

дефинира како заштита на лицата обвинети за непревземање на сите разумни мерки со цел на 

спречување и избегнување на чинење на прекршоци, како лично, така и од страна на 

вработените лица кои се под нивна контрола. Односот помеѓу корисниците на стандардот и 

нивните испорачители е препознат од страна на оние кои учествувале во развојот на насоките 

за пружање на должна внимателност при заштитата, како и низ значајно влијание на 

малопродажбата на формулацијата на изгледот на производот, и стандардите кои се 

однесуваат на фабричкото опкружување. Одговорноста за безбедност и законитост на 

производите е поделена помеѓу испорачателите и малопродажбата, истакнувајќи дека на 

малопродажбата и се доверени на контрола пет области: 

1. Да обезбеди постоење на детали на спецификација која не е во спротивност со законот, 

или со било кој пратечки безбедносен стандард или добра пракса 
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2. Да се осигураат, дека испорачителот е способен да произведе специфициран производ, 

во склад со важечката законска регулатива и да поседува функционален систем на 

контрола на производството. 

3. Повремено да го посетува испорачителот, и ако е практично да присуствува на 

оценувањето на системот на испорачителот 

4. Да воспостави и одржува програм за проценка на ризикот при испитувањето, анализата 

или тестирањето на производите 

5. Да ги следи и да реагира на рекламациите на клиентот 

Оценката на испорачателите врз база на споменатото го чинат составниот дел на 

меѓународниот стандард и законските ускладености, па е со тоа од суштинска важност 

испорачателите, сертификационите тала и акредитираните тела да бидат свесни за 

сопствената одговорност и критичка улога. 

2.7.4. Корист од BRC стандардот 

Постојат неколку користи кои произлегуваат од примената на BRC стандардот: 

• Единствен стандард и протокол кој овозможува сертификација од трета страна – 

сертифакационите тела мораат да бидат акредитирани според меѓународниот стандард 

ISO/EC Упатство 65 

• Една верификација спроведена од страна на призводителите или испорачателите, 

онолку често за тоа колку се договара, овозможува истовремено на производителот и 

на испорачителот за статусот на храната да ја информираат малопродажбата или друга 

некоја организација доколку така е договорено. 

• Стандардот е обемен во областите кои покриваат квалитет, хигиена и безбедност на 

производите во прехранбената индустрија  

• Стандардот се однесува и на барањето за “должна грижливост” при 

производство/испорака, пакување/полнење и малопродажба. Произведувачите на храна 

исто така можат да го користат овој стандард за да би осигурале и нивните 

испорачители да ја спроведуваат добрата хигиенска пракса. 

• Во рамките на протоколот постои барање за постојано следење и потврдување на 

корективните мерки произлезени од неусогласеностите, и на тој начин се воспоставува 

систем на самоунапредување на квалитетот, хигиената и безбедноста на производите. 
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2.8.Стандард HALAL 

ХАЛАЛ производите и услугите се здрави и исправни за сите корисници, а за потрошувачите 

од исламската вероисповест единствено исправни20. 

Во светата книга Куран постои едно правило кое се бара од муслиманите секогаш да го 

користат само она што им е од Бог дозволено и корисно, а обврскана секој муслиман е да биде 

сигурен она што го практикува и конзумира да е дозволено и чисто, хигиенско и да не е 

штетно за неговото здравје21. Значи ХАЛАЛ е дозволено, односно означува се што е според 

исламските прописи дозволено или корисно. Спротивно на тоа имаме поим ХАРАМ, што 

значи се што е според исламските прописи на човекот забрането или штетно по него, односно 

по неговата околина.  

Светскиот ХАЛАЛ пазар ја сочинува популацијата од 1,6 милијарди муслимани во светот. Тоа 

е воедно и најбрз растечки пазар кој во 2005 година имал вкупен промет од 550 милијарди 

долазри, од што 170 милијарди долари е потрошено на прехранбени производи. Од друга 

страна, се поголем број на немуслимани ги користи халал-производите бидејќи ги сметаат за 

поздрави и посигурни за употреба, особено кога се во прашање храна, козметика, амбалажа, а 

посебно препарати и лекови. Во република Македонија сеуште не постои доволно развиена 

свест за големината и потенцијалот на овој пазар, а уште помалку за фактот дека терминот 

Халал не ја опфаќа само месната индустрија, туку и поголемиот број на производи како што 

се фармацевтските, растителните и козметичките производи, како што ги опфаќа и сите 

видови на услуги работи како финансиските услуги, инвестициите, банкарството, 

осигурувањето и др. Меѓутоа, кога ќе се спомене терминот ХАЛАЛ сите мислат дека се 

однесува само на храна и пијалоци. 

 

 

 

 
                                                           
20 HALAL системот го сочинуваат сет на правила и насоки за производство и подготовка на храна во согласност 
со исламските верски обичаи. Покрај останатото овој стандард ја забранува употребата на одредени производи 
како што се: свинско месо, крв, алкохол, месо од мртви животни, месојади, магариња, кучиња, храна која се 
припрема со вино, колачи со било кој вид на алкохол, храна која содржи емулгатори на база на свинска или 
животинска маст итн. HALAL системот, покрај специфичните, има најголем број на барања кои се идентични со 
HACCP системот и ISO 9001, што значајно ја олеснува подготовката за сертификација на организациите кои веќе 
ги имаат воспоставено овие два системи. За разлика од останатите стандарди и HACCP системот, HALAL не 
припаѓа во класичниот систем на сертификација и акредитација. Сертификатите за овој систем ги доделуваат 
организациите овластени од страна на исламската верска заедница. При воведувањето на HALAL системот 
заинтересираното претпријатие дава изјава дека му се познати сите закони кои се однесуваат и сите забрани кои 
произлегуваат од истиот 
21

 CAC/GL 24-1997 -Opće smjernice za korištenje termina "halal" 
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2.8.1.Дефинирање на основните поими на ХАЛАЛ стандардот 

ХАЛАЛ квалитетот претставува вкупност на карактеристиките на производите или услугите 

кои се во склад со исламските прописи и ги исполнуваат атрибутите на квалитет, т.е. како 

такви им се допуштени на муслиманите за користење или конзумирање. ХАЛАЛ производот е 

производ кој е дозволен според исламските прописи. ХАРАМ производот е производ кој не е 

дозволен спрема исламските прописи. МЕШБУХ производ е производ кој е сомнителен 

според исламските прописи. Системот за безбедност на храна под името ХАЛАЛ систем е 

систем за утврдување на политика која гарантира халал производ. Управувањето со халал 

производите е координација на активности за насочување и контрола на организацијата во 

прехранбениот ланец на халал производи. Критичната контролна точка на харамот (HrACCP) 

е чекор на кој контролата мора да биде примена и која е битна да се спречи или елиминира 

опасност по безбедноста на халал храната. 

 

2.8.2.Халал производи 

За да некој производ би бил означен како ХАЛАЛ смее да содржи т.н. Харам состојки. Постои 

детална листа на состојки кои се Харам, но, тука ги наведуваме само главните групи: Се 

забранува храна од животинско потекло од следните животни: 

- Домашни и диви свињи; 

- Кучиња, змии и мајмуни; 

- Месождери со канџи и очњаци, како што се лавови, тигри, мечки и останати слични 

животни; 

- Птици грабливки со канџи како што се орли лешинари и сл, 

- Животни кои според исламските прописи е забрането да се убиваат, како што се мрави, 

пчели, клукајдрвци; 

- Животни кои се сметаат за одвратни како што се црви, муви, пајаци, бубачки и сл; 

- Животни кои живеат на копно или во вода, како што се жаби, крокодили и сл; 

- Мазги и домашни магариња; 

- Отровни и опасни морски животни; 

- Месо било кое од дозволени животни доколку не е заклано според исламските 

прописи; 

- Крв. 
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Се забранува храна од растително потекло од отровни и опојни растенија, освен од оние кои 

штетните материи им се елиминираат во процесот на производството. Се забранува алкохол и 

други опојни и по здравје штетни напитоци (пијалоци) без оглед како се нарекуваат. 

Покрај очигледните, постојат и скриени харам состојки кои чинат Халал состојките во 

крајниот производ да не бидат исправни. На пример, риба спремена со вино, различни колачи 

и сладолед кои содржат рум, ликер или било кој вид на алкохол. Понатаму, многу од храната 

содржи т.н. емулгатори кои служат да ја продолжат трајноста на храната или да дадат 

одредени својства на храната како што се: боја, вкус и.т.н. Многу од нив се од животинско 

потекло – свинско потекло, што ги прави неприфатливи од аспект на халал храната.   

Типичен пример се желатинските маси кои често се користат во припрема на храната, но, во 

фармацевтската индустрија.  

Имајќи го сето ова во предвид, за да еден производствен процес добие Халал сертификат 

потребно е да се применат низ контролирани постапки кои се во склад со исламските 

прописи, за да вкупноста на карактеристиките на производите или услугите на муслиманите 

им бидат прифатливи за конзумирање или користење. 

Покрај користењето на Халал состојките треба да се обрати посебно внимание и на т.н 

кросконтаминација, односно опасност во производството или во процесот на припрема на 

храна дојде до контакт со Халал состојките со недозволениот Харам, што би ја поништило 

исправноста на вкупниот производ. Тоа конкретно значи дека не смее да се користи исти 

прибор или опрема за спремање на Халал и не – Халал храната, мора да се води сметка во 

состојките на средствата за чистење (да не содржат алкохол), а производните линии 

(процесната техника, производните ленти, контејнери и сл) за производство на Халал храна 

мораат потполно да бидат одвоени од остатокот на процесот кој може да биде “охарамен“. 

Секако, листата на мерки е многу долга, но, за илустрација наведувам само неколку примери. 

Одвојувањето на процесот има своја и економска димензија, односно може да претставува и 

голем дополнителен трошок, бидејќи бара дополнителна опрема, машини односно дуплирање 

на технолошкиот процес. 
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2.8.3. Добивање на Халал сертификат 

 

Халал производот мора да биде етикетиран во склад со важечката легислатива, а може да биде 

означен со дополнителна ознака “халал“. За халал производите, при етикирањето се користи 

уште и посебен заштитен знак, сопственост на мериторната верска институција. Одобрението 

за употреба и користење на овој знак ја дава Агенцијата за сертифицирање на халал 

квалитетот22. Постапката за сертификација на халал квалитетот се одвива по процедура која ја 

утврдува Агенцијата за сертицирање на халал квалитетот. За да се добие халал сертификат 

потребно е да се воспостави HrACCP систем (Критични контролни точки на харам). Тоа 

претставува анализа на дополнителни ризици и чекори на кои контролата мора да биде 

применета и документирана, за да се спречи или елиминира можноста за охарамување на 

халал производите. Тоа истовремено подразбира ангажман на надзорниот орган или 

сертификациското тело кое Агенцијата за сертифицирање на халал квалитетот го овласти или 

го именува да утврдува, верифицира и проверува производи кои ги исполнуваат барањата на 

халал квалитетот. 

Халал производот мора да биде ускладен со важечката легислатива во областа на безбедноста 

на храна, т.е. ускладен со барањата на овој стандард. Се препорачува организацијата пред 

имплементацијата на барањето на овој стандард да воспостави НАССР или стандард ISO 

22000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Bosanskohercegovački standard BAS 1049, Halal hrana -Zahtjevi i mjere, prvo izdanje, 2007., koji je pripremio 
Tehnički komitet BAS/TC 43, Tehnologija hrane, 
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III ДЕЛ 

 

ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 Доколку организацијата се одлучи за воведување на било кој стандард за 

безбедност на храната и воедно се придржува и на барањата кои се дефинирани со 

конкретниот стандард, таа сигурно ќе ги намали одредените ризици кои може да го 

загрозат нејзиното работење. Со имплементацијата на повеќе меѓународни стандарди 

за безбедност на храната, и на тој начин се смалува степенот на ентропија т.е. 

(ширење) при изведувањето на процесот на работа, доколку барањата на овие 

стандарди се исполнуваат да делуваат складно, а не дисхармонично. Интегрираните 

системи за безбедност на храната, секој од свое становиште го уредуваат процесот на 

организацијата и создаваат подобри услови за работење на организацијата, што 

придонесува поголем број на ризици да бидат под контрола. Меѓутоа, досегашната 

пракса при имплементацијата на интегрираните системи за безбедност на храната 

често се засновува на “слепо“ исполнување на барањата на одбраните стандарди при 

што овие барања не се доведуваат во дирекна врска со ризиците на организацијата. 

Поради тоа, што често се случува воспоставениот стандард за безбедност на храната не 

е функционален односно не е ускладен со реалните потреби на организацијата. Не 

многу мал број на организации како исклучителна цел при имплементација на овие 

стандарди имаат за цел добивање на соодветен сертификат, при што најголемото 

раководство не е заинтересирано имплементираниот систем да заживее во полна мера 

и да стане начин на работа на секој поединец во организацијата, што би требало да 

биде основна цел при реализација на таквиот проект. 

 Сите деловни активности во организацијата носат и одредени ризици со кои е 

неопходно да се управува, потполно е јасно функционалниот систем за безбедност на 

храната мора да биде насочен кон ефективно и ефикасно управување со ризиците. Се 

констатирало дека како клучен збор за сите интегрирани меѓународни системи за храна 

во светот може да се издвои безбедноста, но, важно и значајно прашање е дали 

обезбедувањето на безбедноста во организациите се третира како посебен проблем или 

се набљудува како интегрален дел на управувањето со организацијата. Единствениот 

реален начин во менаџирање на ризиците во организацијата е процесот на 

обезбедување на безбедноста на храна да биде интегриран во постечките процеси на 

организацијата. Тоа подразбира сеопфатна идентификација на опасноста, односно 

потенцијалните отстапувања во процесите на организацијата и врз основа на тоа 

извршената проценка на ризик, која би послужила како основ за изработка на 
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соодветна документација на интегриран систем на работа. Уште еден проблем се јавува 

при проектирањето на потребната документација на ИМС23, а тоа е нејзиниот обем, кој 

во крајна линија зависи од слободната проценка на проектниот/консултантски тим. За 

да се востановат прецизни критериуми кои ќе го дефинираат потребниот обем и вид на 

документи на ИМС, потребно е да се изработи општ модел за воспоставување на 

интегриран систем на менаџмент врз основа на проценката на ризикот, кој би бил 

соочен со следните проблеми: 

 

�  Идентификација на потенцијалните опасности од значење на организацијата 

 

 Деталната анализа на клучните процеси на работата, при чие изведување може да 

настанат различни видови на отстапувања, е првиот чекор кој е потребен за успешна проценка 

на ризикот, па затоа мора да му се пристапи со големо внимание? 

 

�  Избор на универзални методи за проценка на ризикот 

 

 Методата за проценка на ризикот мора да биде применлива за сите видови на 

организации, прилагодена на сите процеси кои се одвиваат во сите идентификувани видови на 

опасности. Од резултатите добиени со извршената проценка, директно ќе зависи ИМС кој 

треба да биде воспоставен во организацијата, и би требало да е еден исклучителен чекор. Кои 

се методите? 

Сите постоечки методи на проценка на ризикот во било која област се засновуваат на два 

основни критериуми: веројатност и последица од опасност на случување на несакани појави. 

Покрај овие два критериуми, разни видови на методи земаат во предвид и различни параметри 

како што се: учество, изложеност, обученост/компетентност на извршителите на работата, 

опременост, користење на различни механизми и средства за лична заштита и друго24.  

Графичкото моделирање на деловните процеси подразбира креирање на сите графички 

облици и текстот, кои на поедноставен начин го прикажуваат одвивањето на процесот во 

системот на т.н. дијаграми кои прикажуваат активности или функции на работење и ред по кој 

тие функции се случуваат. Основната цел на моделирањето на деловните процеси, како што е 

кажано е подобрување на разбирањето во одвивањето на тие процеси, како и осигурување и 
                                                           
23

  Интегриран систем на менаџмент (Integrated Management System)  
24 Dr Ivan Beker, mr Srđan Vulanović: Skripta za seminar Menadžment rizicima poslovanja, IIS – Istraživački i 
tehnološki centar, Novi Sad, Serbia, 2011. 
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поедноставување на меѓусебната комуникација помеѓу различните организациски делови и 

помеѓу членовите на различните тимови, како во деловниот систем така и во информатичкиот 

систем. Со графичкото моделирање на деловните процеси можеме да го постигнеме следното: 

• Дефинирање на клучните деловни процеси 

• Моделирање на сите или на поединечните процеси во детали 

• Идентификација на процесите кои бараат подобрување 

• Моделирање на новите процеси пред да се имплементираат 

Главната карактеристика при моделирањето со графичката метода се дијаграмите, од кои во 

нивното битие се состои целиот модел. Основните елементи на тие дијаграми се: основниот 

процес, организациската единица, процесниот чекор, текот, прекунувачот, излезот и 

спремиштето.  

Симулациското моделирање (динамичко моделирање) е метод на моделирање кој се користи 

поради подобро запознавање на самиот систем, подобрување на перформанските на системот 

и смалување на трошоците. Симулацијата овозможува квантитативна анализа на деловните 

процеси и дава одговори на прашањата: “што – ако?“. При симулациското моделирање 

стручњаците избираат метод кој ќе се користи на темелот на личните искуства, за кој сметаат 

дека ќе даде најефикасни решенија во однос на вложениот труд и време. Овој тип на 

моделирање ни треба кога анализата на моделот на аналитичките методи е премногу сложена, 

т.е. кога експериментите со реалниот систем се скапи, опасни и невозможни. Довербата во 

одбраниот симулациски модел се изградува во текот на целиот процес при изградба на модел, 

за што мораат да учествуваат и експерти за симулациско моделирање и носителите на одлуки 

во деловниот субјект (фирмата)25. За вреднување на симулацискиот модел се користат 

статистички и информатички техники, проценки од експерти, графички приказ на излезни 

варијабли на модели и анимација на работата на моделите. За разлика од графичките методи, 

симулациските методи се сметаат како апроксимација на реалноста бидејќи од реалноста ги 

земаат само најважните делови, што ги прави корисни бидејќи така реалноста полесно ќе се 

разбере. Со симулација на деловниот процес се анализира динамиката и однесувањето на 

процесот во различни дадени услови, поготово кога во комплексните процеси се присатни 

бројни паралелизми во изведувањето, кои меѓусебно се испреплетуваат. Досегашната пракса 

покажала дека јазикот на обоените Петријеви мрежи е доволно силен и апстрактен со него да 

                                                           
25 AS/NZS 4360 Risk management, Australia/New Zealand committee OB-007, 2004. 
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се опише било каков познат процесен систем, без оглед на неговите значајности и 

паралелизми. 

�  Развој на модел за имплементација на ИМС базиран на ризици во организацијата 

 

 Досегашната пракса при имплементацијата на интегрираните системи често се 

засновува на “слепо“ исполнување на барањата на одбраните стандарди при што овие барање 

не се доведуваат во дирекна врска со ризиците на организацијата. Поради тоа, што често се 

случува воспоставениот (Интегриран систем за безбедност на храната) не е функционален 

односно не е ускладен со реалните потреби на организацијата. Не многу мал број на 

организации како исклучителна цел при имплементација на овие стандарди има за цел 

добивање на соодветен сертификат, при што најголемото раководство не е заинтересирано 

имплементираниот систем да заживее во полна мера и да стане начин на работа на секој 

поединец во организацијата, што би требало да биде основна цел при реализација на таквиот 

проект. Со имплементацијата на повеќе меѓународни стандарди, организацијата воспоставува 

интегриран систем на менаџмент (Интегриран систем за безбедност на храната) и на тој 

начин се смалува степенот на ентропија при изведувањето на процесот на работа, доколку 

барањата на овие стандарди се исполнуваат да делуваат складно, а не дисхармонично26. 

Интегрираните системи, секој од свое становиште го уредуваат процесот на организацијата и 

создаваат подобри услови за работење на организацијата, што придонесува поголем број на 

ризици да бидат под контрола. Од добиените статистички податоци ќе се иврши приказ на 

прифаќањето на иинтегрираните системи за безбедност на храна во македонските компании и 

анализа на нивниот пораст на прифаќање во дадениот временски период.  

- Од добиените статистички податоци ќе направиме анализа колку од фирмите 

прехранбената индустрија на Република Македонија кои ги примениле интегрираните 

системи и  вложиле  финансиски средства, колкку е нивното вложување и колку 

оствариле профит во нивното работење; 

- Од добиените податоци и статистичките пресметки за финансиско вложување и 

остварување на профит во работењето на фирмата ќе биде цел за мотивирање и 

поттикнување на фирмите да ги применуваат овие системи за безбедност на храна.  

 

 

 

                                                           
26 J. Davidson Frame: Managing Risks in Organizations – A Guide for Managers, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San 
Francisco, USA, 2003. 
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Теоретски основи на истражувањето 

 

 Меѓународните интеграциони стандарди ако се конципирани да бидат меѓусебно 

компатибилни, за да се олесни нивната интеграција, сепак во примената на овие интегрирани 

системи се присутни одредени проблеми. Како што наведуваат авторите S.X. Zeng, Jonathan J. 

Shi и G.X. Lou најголемите проблеми кои се создаваат во организациите при 

функционирањето на интерниот менаџмент се: комплексноста на интерниот менаџмент, 

смалувањето на неговата ефикасност, тежината на културната неускладеност, отпорот и 

незадоволството на вработените, како и порастот на трошоците на менаџирањето.27  

 За да се избегнат овие проблеми авторите предлагаат синергетски модел за 

имплементација на ИМС на повеќе нивоа.  

 Првото ниво се однесува на стратешка синергија и опфаќа активности на глобално 

насочување (мисија и визија), планирање и воспоставување на цели.  

 Второто ниво претставува синергија на ресурси, структура и култура на однесување на 

вработените, додека третото ниво се однесува на синергија на документација на сите делови 

на интегрираниот систем во единствен систем. 

 Слични ставови дели и Zwetsloot28 кој ги предлага следните три вида на синергетски 

активности при воспоставувањето на ИМС: 

- Синергија на заеднички аспекти; 

- Синергија на систем на менаџмент; 

- Организациона синергија. 

 Многу сличен приод има и Jorgensen29 кој препознава три новоа на интеграција: од 

зголемување на компатибилноста на елементите на системот, преку координација на 

генеричките процеси, до вградување на ИМС во свеста на сите учесници преку културата на 

учење.  

 Она што им е задничко на управувачките интеграциони системи е примената на 

процесниот пристап кој е експлицитно наведен како суштински приод за имплементација на 

барањата за било кој од наброените стандарди. 

 

 

                                                           
27 S.X. Zeng, Jonathan J. Shi, G.X. Lou. A Synergetic Model for Implementing an Integrated Management System: An 
Empirical Study in China, Journal of Cleaner Production 15 (2007): 760-767 
28

 Zwetsloot GIJM. Improving Cleaner Production by Integration into the Management of Quality, Environment And 
Working Conditions. Journal of Cleaner Production 1995;3(1/2): 61-66 
29

 Jorgensen TH, Remmen A, Mellado MD: Integrated management systems -three different levels of integration. Journal 
of Cleaner Production, 2006;14(8): 713-722. 
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Поставување на цели и хипотези на истражувањето 

 

Основната цел на истражувањето на овој магистерски труд би било креирање на модел на 

имплементирање на интегрирани системи за безбедност на храна, засновани на проценка на 

ризикот во внатрешните активности на процесите на организацијата (фирмата). Поради 

постигнување на основната цел, ние хипотетски ќе ги дефинираме целите на истражувањето 

што би опфаќале следно:   

- Генерална цел е да се прикаже влијанието на системите за безбедност на храна врз 

деловниот учинок на производственото претпријатие, преку извозот, увозот и буџетот.  

- Преку изучувањето на сличностите и разликите нa системите за безбедност на храна, 

ќе се запознаеме подлабоко со нивна примена како неопходен услов за извоз во 

соодветни европски држави 

- Системите за безбедност на храната како модел на интегрирани системи за безбедност 

на храна каде со нивна имплементација, се олеснува патот  за интернационален 

експорт-импорт на стоки, во Европа и пошироко. Со примената на гореспоменатите 

Интегрирани Системи ќе бидат задоволени сите стандарди, но и сите барања и потреби 

на потрошувачите  

- Целта ни е преку прибирање на статистички податоци на македонските 

фирми/компании да се утврди користењето на интегрираните системи  со цел колку 

тие интегрирани системи се применети и дали со нивна примена се проширил односно 

се зголемил извозот. 

- Целта ни е преку истражувачката анализа да се создаде простор за нови димензии 

(теоретски и практични) во врска со управувањето со квалитетот со производите, 

истакнувајќи ја важноста на квалитет како причина за опстанок на бараниот пазар; 

- Целта ни е да се дефинира влијанието на интегрираните системи за безбедност на 

храната врз  степенот на квалитет на производите како и на системот на контрола на 

деловните процеси, преку утврдување на зголемувањето на извозот, увозот и буџетот. 

Надминувањето на проблемите и дефинирањето на општиот модел за имплементација на овие 

три интегрирани системи врз основа на проценка на ризикот, ќе се креира систем од кој видот 

и обемот на документација ќе зависат од проценетите ризици во процесот на работа. На тој 

начин ќе бидат воспоставени услови за работа кои ќе обезбедуваат поголем степен на 

безбедност. Однесувањето во склад со стандардизираната пракса ќе ги намали трошоците на 

организацијата кои се врзани за појава на неусогласеноста од било кој вид (појава на шкарт 
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роба, рекламации на корисниците, инцидентни и вонредни ситуации и слично), со што би се 

олеснило создавање на нова вредност во организацијата. 

 

Материјал и методи за работа 

3.1.Материјал и методи на истражување 

 
Задолжен е носителот на истражувањето за теоретската скица, за изборот на методи и 

техники, за организација и спроведување на истражувањето, за обработка на податоците и 

нивна интерпретација. цел на истражувањето на овој магистерски труд би било креирање на 

модел за проектирање на  сите наведени интегрирани системи за безбедност на храна 

засновани на проценка на ризикот во внатрешните активности на процесите на организацијата 

(фирмата). Поради постигнување на основната цел, ние хипотетски ќе го дефинираме моделот 

кој би ја опфаќал 

Генерална цел е да се прикаже влијанието на системот за безбедност и квалитет на храната 

преку горе споменатите системи за безбедност на храна и нивното влијание врз деловниот 

учинок на производственото претпријатие преку извозот, увозот и буџетот. 

3.2. Очекувани резултати од истражувањето 

Од досегашната пракса при имплементацијата на интегрираните системи често се засновува 

на “слепо“ исполнување на барањата на одбраните стандарди при што овие барања не се 

доведуваат во дирекна врска со ризиците на организацијата. Воспоставениот (Интегриран 

систем за безбедност на храната) е функционален односно е ускладен со реалните потреби 

на организацијата. Не многу мал број на организации како исклучителна цел при 

имплементација на овие стандарди има за цел добивање на соодветен сертификат, при што 

најголемото раководство не е заинтересирано имплементираниот систем да заживее во полна 

мера и да стане начин на работа на секој поединец во организацијата, што би требало да биде 

основна цел при реализација на таквиот проект. Со имплементацијата на повеќе меѓународни 

стандарди, организацијата воспоставува интегриран систем на безбедност на храна 

(Интегриран систем за безбедност на храната) и на тој начин се смалува степенот на 

ентропија при изведувањето на процесот на работа, доколку барањата на овие стандарди се 

исполнуваат и делуваат складно, а не дисхармонично. Интегрираните системи, секој од свое 

становиште го уредуваат процесот на организацијата и создаваат подобри услови за работење 

на организацијата, што придонесува поголем број на ризици да бидат под контрола.  

Во прилог на истражувањето на магистерскиот труд презентирани се 20 (дваесет) македонски 

фирми/компании од Република Македонија кои имаат имплементирани интегрирани системи 
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за безбедност на храна, и кои имаат учество на пазарот на капитал, при увоз и извоз на стоки 

за потрошувачите. 

 

1. Конимекс Скопје 

Конимекс холдинг групацијата е основана во 1992 година, со една цел, и тоа промовирање на 

македонски органски диви билни производи, есенцијални масла направени од диви билки 

користени за медицински потреби. Поважни производи се: КАРО органските чаеви и КАРО 

органскиот оцет. 

 

2. Агролозар Струмица 

Корените на  денешен “Агролозар“ од  село  Хамзали  се  наоѓаат  во  далечната 1945-

/46 година веднаш  по  ослободувањето и формирањето на ФНР Југославија. На  тогашните 

површини било  засадувано претежно ЛУФА  растение  за  производство  на  гума  (денес  го  

среќаваме  употребено  во  козметичките помагала),  потоа  житни  растенија,  памук, сусам. 

 “Агролозар“ опстојувал како државно земјоделие.  Корените на  денешен “Агролозар“ од  

село  Хамзали  се  наоѓаат  во  далечната 1945/46 година веднаш  по  ослободувањето и 

формирањето  на ФНР Југославија. На  тогашните површини било  засадувано претежно 

ЛУФА  растение  за  производство  на гума  (денес  го  среќаваме  употребено  во  

козметичките помагала),  потоа  житни  растенија,  памук,  сусам.  

“Агролозар“ опстојувал како државно земјоделие.  

 

3. Хортена Струмица 

Приватното претпријатие Хортена доо, е основано 1994 година во Струмица, а 2006 година е 

регистирано и во Белград, Србија.   Хортена се занимава со производство, увоз, извоз, 

големопродажба и малопродажба на различен вид стока. Поседува повеке помошни магацини 

и еден главен каде ја приготвува робата за извоз (сортира, пакува и палетира). Поседува свое 

земјиште каде и произведува сопствено производство со договор со нејзините купувачи. 

Годишно произведува околу 1 000 000 килогорами свеж зеленчук (зелка, црвен пипер, морков, 

бостан, домати и краставици). Покрај нејзиното производство врши и откуп на земјоделски 

производи (зеленчук и овошје) кое го приготвува за извоз на повеке странски пазари 

(Европска Унија: Австрија, Романија, Унгарија, Чешка, Словачка, Полска, Литванија, 
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Летонија, Шпанија, Словенија; - Балкан: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, 

Бугарија, Албанија; ЗНД: Русија, Белорусија, Украина). Хортена годишно потготвува и 

извозува околу 5000-6000 тони. 

4. Колид Струмица 

Компанијата Колид Компани од Струмица, се занимава со производство и дистрибуција на 

производи од широка потрошувачка, активна е на пазарот во земјата и на пазарите во 

странство. 

5. Евромак Струмица 

ЕВРОМАК e основана во 2000 година како увозно-извозна компанија во секторот на овошје и 

зеленчук. Следењето на основните принципи односно инвестирањето во тимот, доставување 

на производите во беспкрекорна форма до последните потрошувачи и избор на пред се 

докажани производители ги достигна своите цели. 

Денес, ЕВРОМАК се грижи за клиенти, снабдувајќи ги со квалитетни производи.  

6. Агро Калем Неготино 

Агро Калем е компанија основана во јануари 2010 година како една од ретките компании во 

земјата со главниот производствен бизнис работа на rootstocks и саден материјал за трпезно 

грозје и овошје. Тоа е семеен бизнис врз основа на традиционалните искуства во 

земјоделството, особено во производството на грозје. Компанијата поседува сопствена 

механизација и ја зголемува секоја наредна година на производство, достигнувајќи околу 

450.000 rootstocks за трпезно грозје во 2012 година.  Покрај трпезно грозје произведува 

овошје, саден материјал, кој во оваа година достигна 50.000 единици, главно јаболка, сливи, 

кајсии и цреши. Во областа на производство на овошје, зеленчук и саден материјал е околу 6 

хектари, што ја прави оваа компанија меѓу најголемите во производството на саден материјал. 

Агро Калем инвестира секоја година околу 80.000 американски долари во капитални 

инвестиции и е добар пример за тоа како младите претприемачи може да го обноват 

македонското земјоделско производство.  Со производи од тпезно грозје со географско 

потекло • винско јаболко • винско грозје  со географско потекло и кајсии. 
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7. Баџо Богданци 

“БАЏО-ДООЕЛ“ – Богданци е основана во 1992 година како Друштво за производство, 

трговија и услуги од страна на г-дин Томе Шапкаров. Главната дејност на оваа компанија е 

купопродажба, производство, пакување, преработка и дистрибуција на земјоделски 

производи. Со оглед на сезонската природа на земјоделските производи, активностите во 

компанијата варираат во зависност од годишното време: производство, купопродажба, 

преработка и пакување, и дистрибуција на градинарски производи (домати, зелка, краставици, 

пиперки, компири, кромид и друго). Компанијата ја поседува најновата технологија за 

калибрирање и пакување домати, калибрирање и пакување (вакумирање) краставици и 

корнишони, калибрирање и пакување кромид, компири итн. Компанијата, исто така, се бави 

со увоз, извоз и реекспорт на разни производи, претежно агруми (лимони, портокали, 

мандарини), киви, јаболка, праски, нектарини, сливи, кајсии и други овошја, како и видови 

овошје кои не се одгледуваат т.е. не виреат во Република Македонија. Основана како 

приватна компанија "БАЏО" ДООЕЛ – Богданци прераснува во една од водечките 

производители и извозници на земјоделски производи во Република Македонија. 

8. Душан Ќириќ – ДООЕЛ – Росоман 

Душан Ќириќ – ДООЕЛ – Росоман – Кавадарци е компанија за земјоделско производство и 

узвоз-увоз. Компанијата има долга традиција на производство на квалитетни земјоделски 

производи, меѓутоа голем развој и прилагодување на новите текови доживува во 2002 година. 

Во моментов вработува 150 (сто и педесет) работници. Потребите на домашниот и странските 

пазари ја трасираат насоката по која оваа компанија оди планирајќи ја својата иднина во 

основа како компанија за земјоделско производство. Род со одличен квалитет, негуван на 

сопствените плантажи, стана предизвик воден од желбите и мотивите за тоа – мисла што и 

овозможи на компанијата да стане конкурентна на пазарот. 

9. Хина Продукт Гевгелија 

ДПТ “Техноалат Комерц” Атанас ДООЕЛ од Гевгелија е основана во 1990 и е една од првите 

приватни компании во Република Македонија, основана од страна на гдинот Атанас Кичуков. 

Основна дејност на оваа компанија е производство на леб и бели пецива за дневна употреба, 

но како компанија со добра репутација и високи резултати постигнати во долгогодишното 

работење, 2005 ја одбележа со отворање на нов погон ХИНА Продуктс  Фабрика за 

преработка и производство на овошје и зеленчук во Гевгелија. Фабриката се простира на 

површина од 950 м². Исто така фабриката располага и со магацински простор за складирање 
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на готови производи од вкупно 1500м². Самата фабрика е сместена во индустриската зона на 

градот. Фабриката ХИНА Продуктс ги поседува и Европските стандарди за квалитет и 

безбедност на храната ISO 22000:2005 (Integrate ISO 9001:2008, HACCP system and PAS 220).  

10. Пермидекс Виница 

Пермидекс од Виница е фирма која се бави со трговија на големо и мало. Нејзините 

производи ги извезува на пазарите во поранешна Југославија, а исто така е активна и на 

домашниот пазар во земјата. 

11. Химаглион Кочани  

Фирмата Химаглион од Кочани произведува обработена храна со исклучително висок 

квалитет од зеленчук и овошје кои растат во Македонија, односно во регионот со добри 

климатски услови (300 сончеви денови во годината) и во еколошки чиста животна средина. 

Нејзината најголема тајна е во високиот квалитет на овошјето и зеленчукот – со секој 

внимателно избран, свеж вкус. Химаглион ги комбинира современите технологии и старите 

традиционални рецепти, со што се производство на високо квалитетни производи со здрави 

добриот вкус. Нашите производи остануваат на хранлива вредност на влезниот состојки и се 

направени со почитување на европските. 

12. Макпромет Европа  

МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја обавува преку 

четири друштва со ограничена одговорност кои се занимаваат со производство на 

кондиторски производи, производство на леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. 

Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес е индустриска 

компанија која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк асортиман на 

производи. 

13. Визба Валандово 

Визба Валандово е една од најстарите винарии во Македонија. Првичните нејзини капацитети 

се изградени во далечната 1948 година, со цистерни кои биле укопани 10 метри под земја. 

Сегашниот капацитет е зголемен на 12,5 милиони литри. 

14. Витаминка Прилеп 

Витаминка во своето 60 годишно постоење го создаде најголемиот свет на вкусови во 

Македонија и претставува составен дел од животите на неколку генерации, полни со спомени 

и бесценети моменти. Успешната приказна на Витаминка започна пред 60 години. Во 1956 
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година во Прилеп е основана како компанија за црвен мелен пипер. Производство на само 

еден производен асортиман беше доволно за цели 18 години успешно работење, се до 1974 

година Денес Витаминка претставува голем македонски бренд во деловниот свет и компанија 

зад која стојат исто така голем број познати и изградени брендови. Својата лидерска позиција 

на домашниот пазар ја аргументира со добро изграден корпоративен бренд кој се 

поистоветува со национална вредност, врвен квалитет и традиција. Под слоганот на 

компанијата „Свет на вкусови" се наоѓа широката палета на производи од околу 350 типови 

на пакувања. Тоа вклучува производство на различни вкусови (слатки, солени, кисели и лути) 

во форми на ужина, чоколади, десерти и бонбони, голем избор на пудинзи, пастеризирани 

производи, кечап, мајонез и различни сосови, вкусни супи и други додатоци за храна, како и 

бројни инстант производи, сирупи и филтер чаеви. Највпечатливи и најпознати брендови на 

Витаминка се популарните и вонвременски Стоби Флипс – идеална ужина за сите генерации 

во секоја пригода и во секој дел од денот, инстант витаминскиот пијалак Цевитана и Атлантис 

- чоколадните морски школки со уникатен и квалитетен вкус. Со тек на времето низ сите овие 

60 години постоење и пропратно следење на стандардите, условите и потребите, Витаминка 

стана една од најсилните македонски компании и преставува вистински репрезент на 

квалитетни прехранбени производи.  

15. Дониа Прилеп  

Дониа денес е многу позната компанија не само во Прилеп и цела Македонија таа е позната и 

низ целиот свет. Дониа е пофалена од могу држави и 

тоа: Америка, Холандија, Бугарија, Албанија, Србија, Хрватска,  Босна и Херцеговина,  Црна 

Гора,  Германија и многу други односно Донија соработува со држави од сите континенти. 

Донија работи успешно на домашен и странски пазар. Во Дониа се произведуваат голем број 

на производи месечно се произведуваат од двестa до тристa тони. Секоја година во Дониа се 

произведуваат минимум пет нови производи кои за прв пат се пласираат на пазарот. Со тој 

начин на воведување на нови производи секоја година кај потрушувачите се буди голема 

побарувачка на производи произведени од страна на Дониа. Во однос на производите во оваа 

команија се произведуваат традиционални производи. Има голем број на разновидни 

производи како што се:  алва, желе, цврсти бомбони, слатки од најразлични видови, кекси и 

многу други слатки производи. После 2006 година големо внимание се обрнува на кексите 

кои опфаќаат 70 % од целокупното производство.  
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16. Благој Ѓорев Велес 

Развојниот пат на Прехрамбената индустрија „БЛАГОЈ ЃОРЕВ” АД од Велес започнува во 

1923 година. Како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во 

Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во 

сопствено производство. Денеска ПИ „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ е модерен прехранбен капацитет, во 

кој целокупниот производствен процес се одвива во строго контролирани услови што 

претставува најдобра гаранција за безбедноста и квалитетот на секој производ кој излегува од  

фабриката. Особено значајно е што „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ е единствениот капацитет во 

Македонија кој има целосно заокружен процес на производство на сончогледово масло, од 

семе до финален производ. 

 

17. Вори Гевгелија  

Приватната фирма е формирана 1990 година, се наоѓа на границата со Грција на 

магистралниот пат Скопје - Солун. Вори произведува конзервирани производи од овошје и 

зеленчук по сопствени рецепти кои ги задоволуваат потрушувачите со префинет вкус. 

Вори произведува конзервирани производи од овошје и зеленчук по сопствени рецепти кои ги 

задоволуваат потрушувачите со префинет вкус. Производите се подготвуваат од одбрани 

еколошки здрави плодови, кои ги има во изобилие во регионот. Сите производи ги изработува 

по сопствена рецептура во која ги вклучува традиционалните тајни на нејзините предци. 

Состојките од кои ги изработува производите се апсолутно природни без вештачки бои и 

ароми.  

18. АППЛ Ленд Ресен  

АППЛ Ленд Ресен е претпријатие кое се занимава со производство, преработка и 

диструбиција на јаболка и овошје. Врши увоз и извоз во земјата и во странство. 

19. Фруктана од Аргулица  

Фруктана е претпријатие за производство, преработка и извоз на овошје и зеленчук, посебно 

со вишни како негова главна суровина. Таа е приватна компанија формирана во 2000 година. 

Само за еден краток период на време, компанијата стана лидер во производството, 

преработката и извозот на вишни со повеќе од 1800 тони обработени вишни, 50% од црешите 

се од сопствените насади, а останатите се од производителите од целата земја. Компанијата е 

вертикално интегрирана, од кои главни производи се вишна во алкохол, компот со вишни и 

пастеризирани вишни. 
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20. Сафир Промет Струмица 

Сафир Промет е компанија лоцирана во Струмица, Македонија. Истата е основана од Г-дин 

Ѓорѓи Атанасов во 2000 год. Основната дејност на Сафир Промет е откуп и дистрибуција на 

овошје и зеленчук. Покрај ова компанијата работи и како дустрибутер на прехрамбени 

производи за поширока потрошувачка. Увозно-извозните деловни активности на компанијата 

сѐ насочени кон откуп на овошје и зеленчук, така што во контекст на откупот на овошје 

компанијата дистрибуира: јаболки, грозје, лубеница, диња, модри сливи, праска, портокали, 

мадарини, лимони и др. А во контекст на зеленчукот компанијата дистрибуира: пиперки 

наменети за индустриска употреба (индустриски пиперки), домати, краставици, зелка, 

патлиџан, кромид, компир и др. Покрај дејствувањето на Македонскиот пазар, увозно-

извозните активности на компанијата се насочени и надвор од државата, односно деловните 

партнери на Сафир Промет се лоцирани во: Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Австрија, 

Унгарија. 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

ТАБЕЛА 1 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

ВО ФИРМИТЕ/КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕ НА ФИРМА 

Имплементирани системи и година на 

имплементација 

 

Конимекс Скопје  GLOBAL GAP во 2016 и НАССР во 2015 год. 

Агролозар Струмица  GLOBAL GAP во 2016 година 

Хортена Струмица  GLOBAL GAP во 2016 и НАССР во 2015 год. 

Колид Струмица  НАССР во 2015 и IFC во 2016 година 

Евромак Струмица Нема имплементирано системи  

Агро Калем Неготино  Нема имплементирано системи 

Баџо Богданци  GLOBAL GAP во 2010 и Analyses Certificate  

Душан Кириќ Росоман  Нема имплементирано системи 

Хина Продукти Гевгелија  ISO:22000:2005, 9001:2005, IFC во 2014 год. 

Пермидекс Виница  Нема имплементирано системи 

Химаглион Кочани  Нема имплементирано системи 

Макпромет Европа Штип  IFC (International Food Standard) во 2014 год. 

Визба Валандово  НАССР во 2012 година 

Витаминка Прилеп  Халал во 2016 година 

Дониа Прилеп  

GmBH во 2013 година, НАССР во 2010 година, 

ISO 22000:2005 во 2014 година, ISAcert во 2014 

година, IFC во 2012 година и ISO 9001:2008 во 

2014 година 

Благој Ѓорев Велес  

ISO 9001 во 2012 година, НАССР во 2013 

година и Халал во 2015 година 

Вори Гевгелија  Халал во 2017 година 

АППЛ Ленд Ресен  Нема имплементирано системи 

Фруктана од Аргулица  НАССР во 2015 година 

Сафир Промет Струмица  НАССР во 2012 година 
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ТАБЕЛА 2 ИЗВОЗ на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

 

 

 

 

 (МИЛИОНИ  ДЕНАРИ)                  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 

  

Конимекс Скопје  32.37 42.45 42.23 29.79 39.77 26.78 41.69 1.61 4.05 5.65 5.46 6.62 6.27 4.86 5.85 5.65 

Агролозар Струмица  37.42 39.34 45.32 46.62 54.85 45.71 63.03 83.27 87.27 71.40 103.57 108.14 101.53 108.42 113.00 117.02 

Хортена Струмица  75.42 71.23 78.40 82.26 88.80 67.66 75.10 5.35 5.94 5.81 7.95 7.95 8.07 8.26 7.57 7.55 

Колид Струмица  263.60 258.23 276.34 306.98 382.86 298.99 378.71 169.05 186.47 187.23 201.25 216.76 233.29 228.18 236.66 242.43 

Евромак Струмица  205.98 205.98 205.98 206.73 155.48 129.29 181.88 182.98 244.97 183.10 264.43 288.45 298.76 323.99 295.50 280.14 

Агро Калем Неготино  1,388.64 1,594.19 1,521.23 1,449.58 1,765.34 1,177.56 1,864.87 1,176.00 1,174.33 637.31 982.05 1,392.57 1,285.09 1,368.35 1,516.91 1,659.74 

Баџо Богданци  443.48 620.17 452.12 449.35 106.69 346.92 73.56 0.32 0.30 0.81 1.37 0.74 1.90 0.60 4.87 0.61 

Душан Кириќ Росоман 2.11 0.93 3.12 20.16 78.45 14.75 75.81 34.61 46.53 31.34 36.82 42.42 32.37 14.37 2.88 1.37 

Хина Продукти 

Гевгелија 
245.99 

310.46 
276.34 240.94 598.98 209.01 616.90 84.43 

158.30 
108.16 151.02 223.66 160.02 55.89 47.92 43.49 

Пермидекс Виница  398.30 541.27 401.23 393.77 446.13 424.98 476.79 29.49 44.61 42.52 58.17 121.96 182.30 252.52 380.28 492.04 

Химаглион Кочани  113.70 129.10 122.23 136.97 193.52 162.90 321.70 20.01 22.73 30.79 51.90 73.72 76.79 78.79 87.71 102.35 

Макпромет Европа 

Штип 
140.24 

174.15 
150.23 182.34 102.91 135.63 140.24 0.46 

0.56 
0.27 0.62 0.47 0.61 1.02 0.65 0.50 

Визба Валандово  72.26 112.38 58.23 93.42 61.76 98.45 45.26 2.44 1.72 2.85 4.25 3.43 7.77 14.56 74.99 97.38 

Витаминка Прилеп  9.87 11.36 8.34 4.92 5.55 4.22 5.87 1.62 2.22 1.82 1.91 1.62 1.92 1.84 1.29 1.52 

Дониа Прилеп  44.31 46.97 44.31 48.17 69.24 49.34 53.31 36.77 34.47 20.13 28.41 26.25 30.07 53.92 208.81 275.99 

Благој Ѓорев Велес  80.17 101.24 82.34 110.15 114.24 105.96 60.17 18.19 25.33 26.00 28.61 30.03 34.23 39.30 41.98 48.23 

Вори Гевгелија 108.83 126.72 112.36 113.40 127.45 113.37 128.83 533.52 540.93 469.59 479.22 531.76 526.03 531.88 572.81 536.94 

АППЛ Ленд Ресен  168.68 198.02 167.35 216.31 262.63 241.74 167.68 95.66 115.07 111.68 126.68 137.57 136.28 146.81 144.39 137.19 

Фруктана од Аргулица  1.03 1.42 1.65 1.59 0.08 0.00 2.03 1.34 1.77 0.59 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сафир Промет Струмица  1.23 1.08 1.99 3.63 4.20 6.89 0.23 0.01 0.00 0.01 0.01 0.79 0.65 1.65 2.54 1.11 

Вкупно 3,833.62 4,586.69 4,051.34 4,137.07 4,658.92 3,660.16 4,773.64 2,477.14 2,697.56 1,937.04 2,534.89 3,214.91 3,123.95 3,235.21 3,746.61 4,051.23 
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На табелата број 2, даден ни е приказ на извоз на 20 македонски компании кои користат 

интегрирани системи за безбедност на храната. Извозот е набљудуван во период од 15 години, 

и тоа, од 2000 година до 2015 година. И затоа можеме да ги напоменеме следните анализи и 

видувања: Извозот по години е даден во табелата и може да се отчита детално. Она што е 

важно за анализата на трудот е порастот или опаѓањето на извозот со примената на 

интегрираните системи за безбедност на храната. Фирмата под реден број 1 Конимекс од 

Скопје, интегрираниот систем НАССР го применила во 2015 година, GLOBAL GAP го 

применила во 2016 година. Во текот на табеларниот и графички приказ се гледа дека извозот 

се зголемува од 2001 година до 2003 година, во 2004 година имаме пад на извозот. Во 2004 

година имаме пораст на извозот, додека во 2005 година имаме пад на извозот, додека во 2006 

година повторно имаме пораст на извозот. Во 2007 година имаме исто така, пад на извозот, 

додека од 2008 година и со воведувањето на НАССР системот во еден континуитет до 2015 

година имаме пораст на извозот. Значи извозот на оваа фирма се зголемувал постепено со 

имплементирањето на овие три системи за безбедност на храна. 

Фирмата под реден број 2 Агролозар од Струмица го има имплементирано само GLOBAL 

GAP системот за безбедност на храна во 2016 година. Во текот на табеларниот и графички 

приказ се гледа дека извозот се зголемува во 2006 година. Во 2007 година имаме пораст на 

извозот многу поголем отколку во претходниот случај со фирмата број 1, додека од 2008 

година, па се до 2015 година имаме континуитет на пораст на извозот. 

Фирмата под реден број 3 Хортена од Струмица,  ги има имплементирано НАССР системот за 

безбедност на храна во 2015 година, и GLOBAL GAP системот во 2016 година. Во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека извозот од 2000 година до 2006 година се 

движел континуирано во пораст, додека во 2007  година имаме голем пад на извозот исто како 

во фирмата под реден број 1. Од 2008 година па се до 2015 година имаме зголемување на 

извозот што значи дека со имплементација на еден од овие два системи за безбедност на храна 

после извесен период доаѓа до континуирано зголемување на извозот на фирмата. 

Фирмата под ред број 4 Колид од Струмица ги има имплементирано само двата системи и тоа: 

IFC (International fod standard) во 2016 година и НАССР во 2015 година. Во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека извозот е многу повисок од останатите фирми од 

2000 година до 20006 година, додека во 2007 година имаме пад на извозот но сепак поголем 

од останатите фирми кои се предмет на истражувањето. Од 2008 година до 2015 година имаме 

зголемување на извозот. 

Фирмата под реден број 5 Евромак од Струмица нема имплементирано системи за безбедност 

на храна. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 година до 
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2003 година бил во пораст, благо опаѓање имаме во 2004 година до 2007 година. Од 2008 

година имаме пораст на извозот додека во 2009 година имаме пад на извозот идентичен со 

2007 година. Од 2009 година до 2015 година имаме благ пораст на извозот. 

Фирмата под реден број 6 Агро Калем од Неготино, нема имплементирано системи за 

безбедност на храна. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека оваа фирма 

пораст на извозот имала од 2000 година до 2008 година, во 2009 година има пад на извозот, а 

од 2010 година до 2015 година има контунуиран пораст на извозот. 

Фирмата под реден број 7  Баџо  од Богданци ги има воспоставено двата системи за 

безбедност на храна, и тоа: GLOBAL GAP системот во 2010 година и Analysis Certificate во 

2010 година. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 година 

до 2005 година се движел во еден нормален континуитет, во 2006 имаме пад на извозот, а исто 

така во 2007 година како кај дел од претходните фирми имаме многу голем пад на извозот. Од 

2008 година до 2015 година кај оваа фирма има многу мал процент на извоз. 

Фирмата под реден број 8 Душан Кириќ Росоман нема имплементирано системи за безбедност 

на храна. Од табеларниот и графичкиот приказ може да се види дека од 2000 година до 2004 

година извозот се движел со низок процент, од 2006 година до 2012 година, додека од 2013 

година до 2015 година имаме голем пад на извозот. 

Фирмата под реден број 9 Хина Продукти од Гевгелија од вкупно трите системи за безбедност 

на храната ги има имплементирано следните системи за безбедност на храна, и тоа: ISO:22 

000:2005 системот во 2005 година, 9000:2005 системот во 2005 година, и IFC (International fod 

standard) системот во 2014. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот 

од 2000 година до 2006 година бил многу висок и поголем од наведените фирми кои се 

предмет на научната анализа, но, во 2007 година имаме голем пад на извозот. Од 2008 година 

до 2011 година имаме благ пораст на извозот, во 2012 година имаме пад на извозот, додека од 

2013 година до 2015 година имаме пад на извозот понизок од 2007 година како критична 

година кај што повеќето фирми имаат пад на извозот. 

Фирмата под реден број 10 Пермидекс од Виница нема имплементирано системи за 

безбедност на храна. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 

година до 2006 година се движел во еден континуиран пораст, во 2007 година имаме пад на 

извозот како и кај другите фирми, од 2008 година до 2010 година имаме малку повисок 

процент од 2007 година, додека од 2011 година до 2015 година имаме зголемување на извозот 

на оваа фирма слично како од 2000 година до 2006 година. 

Фирмата под реден број 11 Химаглион од Кочани нема имплементирано системи за 

безбедност на храна. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 
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година до 2005 година се движи со еден сличен економски позитивен тренд на пораст, во 2006 

година имаме два пати зголемен процент на извоз во однос на претходните години, во 2007 

година имаме голем пад на извозот како и кај претходните фирми, од 2008 година до 2014 

година имаме многу низок процент на извоз кој се движи со еден минимален процент на 

зголемување, додека во 2015 година извозот е зголемен и е сличен како извозот од 2000 

година. 

Фирмата под реден број 12 Макпромет Европа од Штип  од системите за безбедност на 

храната го има имплементирано IFC (International fod standard) системот во 2014 година. Од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 година до 2006 година 

се движи во една нагорна линија, од 2007 година имаме голем пад на извозот, а од 2008 

година до 2015 година извозот на оваа фирма останува на многу ниско и непроменливо ниво 

исто како во 2007 година. 

Фирмата под реден број 13 Визба од Валандово го има имплементирано системот за 

безбедност на храна НАССР системот во 2012 година. Од табеларниот и графички приказ 

може да се види дека извозот на оваа фирма во 2001 година бил со највисок процент, од 2002 

година до 2006 година имаме благ пад на извозот, во 2007 година имаме голем пад на извозот, 

додека од 2008 година до 2013 година имаме слична состојба на извозот исто како во 2007 

година. Од 2014 година и 2015 година имаме пораст на извозот поголем од претходните 

години. 

Фирмата под реден број 14 Витаминка АД Прилеп го има имплементирано Халал системот во 

2016 година. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 година 

до 2006 година бил понизок од останатите фирми, во 2007 година имаме исто така пад на 

извозот, од 2008 година до 2015 година имаме скоро непроменета состојба на извозот слично 

како во 2007 година. 

Фирмата под реден број 15 Дониа од Прилеп Валандово од системите за безбедност на 

храната ги има имплементирано следните системи за безбедност на храна и тоа: GmBH 

системот во 2013 година, НАССР системот во 2010 година, ISO 22000:2005 во 2014 година, 

ISAcert системот во 2014 година, IFC (International fod standard) системот во 2012 година, и 

ISO 9001:2008 во 2014 година. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека 

извозот на оваа фирма од 2000 година до 2013 година се движел со сличен процент, додека од 

2014 година и 2015 година имаме многу големо зголемување на извозот на оваа фирма. 

Фирмата под реден број 16 Благој Ѓорев АД Велес, од Валандово од системите за безбедност 

на храната ги има имплементирано следните системи, и тоа: ISO 9001 во 2012 година,  

НАССР системот во 2010 година, и Халал системот во 2015 година. Од табеларниот и 
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графички приказ може да се види дека извозот на оваа фирма од 2000 година до 2005 година 

се движи во една нагорна линија, во 2006 година имаме благ пад на извозот, додека во 2007 

година имаме голем пад на извозот исто како и кај другите фирми кои се предмет на 

анализата. Од 2008 година до 2015 година имаме малку поголем процент на извозот од 2007 

година. 

Фирмата под реден број 17 Вори од Гевгелија од системите за безбедност на храната го има 

имплементирано само едниот систем за безбедност на храна и тоа Халал системот во 2009 

година. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот на оваа фирма од 

2000 година до 2006 година се движи во една нагорна линија со висок процент, она што е 

различно во однос на другите фирми во 2007 година кај другите фирми претежно имаме голем 

пад на извозот, додека кај оваа фирма имаме многу висок процент на извоз, и тој зголемен 

извоз трае се до 2015 година како последна година од истражувањето. 

Фирмата под реден број 18 АППЛ Ленд од Ресен нема имплементирано системи за безбедност 

на храната. Од табеларниот и графички приказ може да се види дека извозот од 2000 година 

до 2006 година е во пораст, во 2007 година имаме пад на извозот, од 2008 година до 2015 

година имаме исто така пораст на извозот. 

Фирмата под реден број 19 Фруктана од Аргулица од системите за безбедност на храната го 

има имплементирано НАССР системот во 2015 година. Од табеларниот и графички приказ 

може да се види дека извозот од 2000 година до 2015 година се движи во многу мал процент. 

Фирмата под редн број 20 Сафир промет од Струмица од системите за безбедност на храната 

го има имплементирано само НАССР системот во 2012 година. Од табеларниот и графички 

приказ може да се види дека извозот на оваа фирма од2000 година до 2015 година се движи во 

многу мал процент, исто како кај претходната фирма. 

Од ова јасно произлегува дека извозот бил многу мал во 2000 година, додека во 2001 година 

благо се зголемува, во 2003 година имаме пад на извозот исто како во 2000 година. Во 2004 

година имаме повторно пораст на извозот скоро два пати повеќе од претходните години. Во 

2005 година имаме исто така мал пад на извозот идентичен со 2006 година.  

Во 2007 година имаме драстично намалување на извозот, и во 2007 година извозот се движи 

во иста корелација со извозот од 2008 година. Во 2009 година имаме пад на извозот за околу 1 

(еден милион денари) помалку од 2007 – 2008 година. Во 2010 година, извозот се зголемува 

исто како во 2007 година. Во 2011 година извозот се зголемува и е сличен со 2012 година, со 

2013 година, со 2014 година, додека во 2015 година извозот е поголем од претходните години. 

Можеме да констатираме дека извозот е најголем во 2015 година.  
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Освен имплементацијата на горе споменатите системи за безбедност на храна, од 2008 – 2012 

година сите компании кои се предмет на научната анализа имаат воспоставено системи за 

безбедност на храната и сходно на тоа, зголемена е работата и извозот што резултира со 

поголем економски пораст во последната година од истражувањето. 
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ТАБЕЛА 3 - ИЗВОЗ на 20 македонски компании ниско/средно буџетни кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

                

                 

                   

 (МИЛИОНИ ДЕНАРИ)                  

   
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 

   

1 Конимекс Скопје  32.37 42.45 42.23 29.79 39.77 26.78 41.69 1.61 4.05 5.65 5.46 6.62 6.27 4.86 5.85 5.65 
2 Агролозар Струмица  37.42 39.34 45.32 46.62 54.85 45.71 63.03 83.27 87.27 71.40 103.57 108.14 101.53 108.42 113.00 117.02 
3 Хортена Струмица  75.42 71.23 78.40 82.26 88.80 67.66 75.10 5.35 5.94 5.81 7.95 7.95 8.07 8.26 7.57 7.55 

8 
Душан Кириќ 
Росоман  2.11 0.93 3.12 20.16 78.45 14.75 75.81 34.61 46.53 31.34 36.82 42.42 32.37 14.37 2.88 1.37 

13 Визба Валандово  72.26 112.38 58.23 93.42 61.76 98.45 45.26 2.44 1.72 2.85 4.25 3.43 7.77 14.56 74.99 97.38 
14 Витаминка Прилеп  9.87 11.36 8.34 4.92 5.55 4.22 5.87 1.62 2.22 1.82 1.91 1.62 1.92 1.84 1.29 1.52 
15 Дониа Прилеп  44.31 46.97 44.31 48.17 69.24 49.34 53.31 36.77 34.47 20.13 28.41 26.25 30.07 53.92 208.81 275.99 
16 Благој Ѓорев Велес 80.17 101.24 82.34 110.15 114.24 105.96 60.17 18.19 25.33 26.00 28.61 30.03 34.23 39.30 41.98 48.23 

19 
Фруктана од 
Аргулица  1.03 1.42 1.65 1.59 0.08 0.00 2.03 1.34 1.77 0.59 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Сафир Промет 
Струмица  1.23 1.08 1.99 3.63 4.20 6.89 0.23 0.01 0.00 0.01 0.01 0.79 0.65 1.65 2.54 1.11 

  Вкупно 356.18 428.40 365.93 440.71 516.93 419.78 422.49 2,477.14 2,697.56 1,937.04 2,534.89 3,214.91 3,123.95 3,235.21 3,746.61 4,051.23 
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Графикон 1- ИЗВОЗ на 10 македонски компании ниско/средно буџетни кои користат 

интегрирани системи за безбедност на храна 

 

 

На табелата број 2 и на графиконот број 2, даден ни е приказ на 10 македонски компании кои 

користат интегрирани системи за безбедност на храната што може детално да се отчита, направен 

е пресек на 10 (десет) фирми и добиени се следните резултати, од фирмите Конимекс од Скопје, 

Агролозар од Струмица, Хортена од Струмица, Душан Ќириќ од Росоман, Визба од Валандово, 

Витаминка АД Прилеп, Дониа од Прилеп, Благој Ѓорев АД Велес, Фруктана од Аргулица и Сафир 

Промет од Струмица.  Извозот може детално да се отчита на табелата и на графиконот. 

Во 2000 година, извозот бил понизок додека во 2001 година извозот изнесувал нешто повеќе од 

претходната година, во 2002 година извозот изнесувал слично како во 2001 година,  во 2003 

година извозот изнесувал  слично како во 2001 година, во 2004 година извозот бил со повисок 

процент од преходните години, во 2005 година извозот изнесувал малку со понизок процент од 

претходната година, во 2006 година извозот бил сличен како со претходната 2005 година, во 

2007 година извозот како збир од горе наведените фирми е многу зголемен, иако се работи за 

година во која имаме пад на извозот на многу фирми во претходните коментари како дела од 

анализата на истражувањето, во 2008 година извозот изнесувал слично како во 2007 година, во 

2009 година извозот изнесувал со помал процент од 2008 година, во 2010 година извозот 

изнесувал со сличен процент како во 2008, во 2011 година извозот изнесувал со поголем 

процент од претходните година, во 2012 година извозот изнесувал со сличен процент од 2012 

година, во 2013 година извозот изнесувал исто така со сличен процент како во претходните две 

години 2012 година и 2013 година, во 2014 година извозот изнесувал слично како во 
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претходните три години додека во 2015 година извозот изнесувал во поголем процент од 

претходните години.  

Во 2000 година, најголем процент од извозот имала фирмата АД Благој Ѓорев од Велес, потоа 

следат фирмите Хортена од Струмица и Визба од Валандово. 

Во 2001 година, поголем процент од извозот имала исто така фирмата АД Благој Ѓорев од Велес 

поголем од претходната година, и на второ место е фирмата Визба од Валандово со поголем 

процент од претходната година. 

Во 2002 година, фирмата АД Благој Ѓорев од Велес имала најголем извоз од наведените фирми, 

но, помал процент на извоз од 2001 година приближно како во 2000 година, и на второ место е 

фирмата Хортена од Струмица.  

Во 2003 година, најголем процент на извоз има фирмата АД Благој Ѓорев од Велес со вкупен 

изноз на извоз, а на второ место е фирмата Визба од Валандово со вкупен износ на извоз. 

Во 2004 година, најголем процент на извоз има фирмата АД Благој Ѓорев од Велес со вкупен 

изноз на извоз, малку повисок од претходните години, а на второ место е фирмата Хортена од 

Струмица.  

Во 2005 година, најголем процент на извоз има фирмата АД Благој Ѓорев од Велес, додека 

приближен процент на извоз има фирмата Визба од Валандово. 

Во 2006 година, имаме поинаква слика од извозот на погоре наведените фирми, и тоа: најголем 

процент на извоз има фирмата Душан Ќириќ од Росоман, потоа следи фирмата Хортена од 

Струмица, на трето место е фирмата Агро Лозар од Струмица, додека фирмата АД Благој Ѓорев 

од Велес која имаше најголем процент на извоз претходните години, оваа година остварила 

вкупен изноз на извоз, помал од наведените фирми. 

Во 2007 година, најголем процент на извоз има фирмата Агро Лозар од Струмица, на второ 

место следи фирмата Дониа од Прилеп и после неа со приближен процент на извоз е фирмата 

Душан Ќириќ од Росоман, додека фирмата АД Благој Ѓорев од Велес која имаше најголем 

процент на извоз оваа година има остварено извоз со вкупен износ помал од наведените фирми. 

Во 2008 година, најголем процент на извоз има остварено фирмата Агро Лозар од Струмица, на 

второ место следи фирмата Душан Ќириќ од  Росоман, на трето место е фирмата Дониа од 

Прилеп, додека фирмата АД Благој Ѓорев од Велес оваа година остварила вкупен износ на 

извоз, процентуално малку поголем од 2007 година. 

Во 2009 година, најголем процент на извоз има остварено фирмата Агро Лозар од Струмица, на 

второ место следи фирмата Душан Ќириќ од  Росоман, и на трето место е фирмата АД Благој 

Ѓорев од Велес, со сличен процент на извоз како од 2008 година. 
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Во 2010 година, убедливо најголем процент на извоз во однос на останатите фирми има 

остварено фирмата Агро Лозар од Струмица, со драстично помал процент од извоз се фирмите, 

Душан Ќириќ од Росоман, фирмата АД Благој Ѓорев од Велес и слично на оваа фирма е 

фирмата Дониа од Прилеп.Во 2011 година, најголем процент на извоз во однос на останатите 

фирми има остварено фирмата Агро Лозар од Струмица, со драстично помал процент од извоз 

се фирмите, Душан Ќириќ од Росоман, фирмата АД Благој Ѓорев од Велес, и фирмата Дониа од 

Прилеп. Во 2012 година, најголем процент на извоз во однос на останатите фирми има 

остварено фирмата Агро Лозар од Струмица, со помал процент од извоз се фирмите, АД Благој 

Ѓорев од Велес, фирмата Душан Ќириќ од Росоман и фирмата Дониа од Прилеп. 

Во 2013 година, најголем процент на извоз во однос на останатите фирми има остварено 

фирмата Агро Лозар од Струмица, потоа следи фирмата Дониа од Прилеп и фирмата АД Благој 

Ѓорев од Велес. 

Во 2014 година, најголем процент на извоз во однос на останатите фирми има остварено 

фирмата Дониа од Прилеп, најголем од досегашните направени анализи и споредби, потоа 

следи фирмата Агро Лозар од Струмица и фирмата Визба од Валандово. 

Во 2015 година, најголем процент на извоз во однос на останатите фирми има остварено 

фирмата Дониа од Прилеп, поголем од 2014 година, потоа следи фирмата Агро Лозар од 

Струмица и фирмата Визба од Валандово слично како во 2014 година. 
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ТАБЕЛА 4 – ИЗВОЗ  на 10 македонски компании високо буџетни кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

   

 

              

 
  

               

(во мил.денари)                 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 

  

Колид Струмица  263.60 258.23 276.34 306.98 382.86 298.99 378.71 169.05 186.47 187.23 201.25 216.76 233.29 228.18 236.66 242.43 

Евромак Струмица  205.98 205.98 205.98 206.73 155.48 129.29 181.88 182.98 244.97 183.10 264.43 288.45 298.76 323.99 295.50 280.14 

Агро Калем 
Неготино  

1,388.64 
1,594.19 

1,521.23 1,449.58 1,765.34 1,177.56 1,864.87 1,176.00 
1,174.33 

637.31 982.05 1,392.57 1,285.09 1,368.35 1,516.91 1,659.74 

Баџо Богданци  443.48 620.17 452.12 449.35 106.69 346.92 73.56 0.32 0.30 0.81 1.37 0.74 1.90 0.60 4.87 0.61 

Хина Продукти 
Гевгелија  

245.99 
310.46 

276.34 240.94 598.98 209.01 616.90 84.43 
158.30 

108.16 151.02 223.66 160.02 55.89 47.92 43.49 

Пермидекс Виница  398.30 541.27 401.23 393.77 446.13 424.98 476.79 29.49 44.61 42.52 58.17 121.96 182.30 252.52 380.28 492.04 

Химаглион Кочани  113.70 129.10 122.23 136.97 193.52 162.90 321.70 20.01 22.73 30.79 51.90 73.72 76.79 78.79 87.71 102.35 

Макпромет Европа 
Штип  

140.24 
174.15 

150.23 182.34 102.91 135.63 140.24 0.46 
0.56 

0.27 0.62 0.47 0.61 1.02 0.65 0.50 

Вори Гевгелија 108.83 126.72 112.36 113.40 127.45 113.37 128.83 533.52 540.93 469.59 479.22 531.76 526.03 531.88 572.81 536.94 

АППЛ Ленд Ресен  168.68 198.02 167.35 216.31 262.63 241.74 167.68 95.66 115.07 111.68 126.68 137.57 136.28 146.81 144.39 137.19 

Вкупно 3,477.43 4,158.29 3,685.42 3,696.36 4,142.00 3,240.38 4,351.15 2,477.14 2,697.56 1,937.04 2,534.89 3,214.91 3,123.95 3,235.21 3,746.61 4,051.23 
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Графикон 2 - ИЗВОЗ на 10 македонски компании високо буџетни кои користат 

интегрирани системи за безбедност на храна  

 

 

На табелата број 3 и на графиконот број 3, исто така, даден ни е приказ на 10 македонски 

компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храната (IFC, BRC и Халал), 

направен е пресек на 10 (десет) фирми што може детално да се отчита и добиени се следните 

резултати, од фирмите: Колид од Струмица, Евромак од Струмица, Агро Калем од Неготино, 

Баџо од Богданци, Хина Продукти од Гевгелија, Пермидекс од Виница, Химаглион од Кочани, 

Макпромет Европа од Штип, Вори од Гевгелија и АППЛ Ленд од Ресен. 

Во 2000 година, извозот изнесувал со помал процент, во 2001 година извозот изнесувал со 

поголем процент од 2000 година, во 2002 година извозот изнесувал слично како во 2000 година, 

во 2003 година извозот изнесувал со сличен процент како во 2002 година, во 2004 година извозот 

изнесувал со поголем процент од претходните години, во 2005 година извозот благо опаднал и 

имаме слична состојба како во 2002 година и 2003 година, во 2006 година извозот процентуално 

се зголемил на слично ниво како во 2004 година, во 2007 година извозот опаднал и имаме 

ситуација пониска од претходно наведените години, во 2008 година извозот изнесувал слично 

како во 2007 година, во 2009 година извозот е со понизок процент од претходните години, во 

2010 година имаме благ пораст на извозот од претходните две години, во 2011 година извозот 

изнесувал со поголем процент од претходната 2010 година, во 2012 година извозот е со сличен 

процент како во претходната година, во 2013 година извозот е со сличен процент како во 

претходната година, во 2014 година извозот изнесувал со сличен процент како во претходните 

години и во 2015 година извозот е со поголем процент од претходните години. 
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Од 2000 – 2008 година најголем процент на извоз има фирмата Агро Калем од Неготино во однос 

на сите горе наведени фирми.  

Во 2009 година имаме пад на висината на извозот од фирмата Агро Калем од Неготино, за пола 

вредност понизок од претходните 8 (осум) години, но, најголем од останатите фирми кои се 

предмет на ова истражување.  

Во 2010 година имаме пораст на висината на извозот од страна на фирмата Агро Калем од 

Неготино малку повисок од 2009 година, додека на второ место е фирмата Вори од Гевгелија.  

Од 2011 – 2015 година, најголем процент на извоз има фирмата Агро Калем од Неготино заклучно 

со 2015 година, инаку за оваа декада и пол највисоко остварена вредност на извоз на оваа фирма, 

додека на второ место е фирмата Вори од Гевгелија.  

Како што можеме да видиме и од графикот број 3, останатите 18 (осумнаесет) фирми кои се земени 

како дел од истражувањето имаат многу низок процент на извоз. 
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Графикон 3- 20 (дваесет) македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храната, со пресек на 10 

(десет) фирми – вкупен износ од извоз 
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На табелата број 4, табелата број  и графиконот број 4, даден ни е резултат  на 20 (дваесет) 

македонски компании што може детално да се отчита кои користат интегрирани системи за 

безбедност на храната,  направен е пресек на две групи од по 10 (десет) фирми групирани 

според нивниот биџет: високо буџетни и средно буџетни. Во првата група спаѓаат следните 

фирми: Конимекс од Скопје, Агролозар од Струмица, Хортена од Струмица, Душан Ќириќ од 

Росоман, Визба од Валандово, Витаминка АД Прилеп, Дониа од Прилеп, Благој Ѓорев АД 

Велес, Фруктана од Аргулица и Сафир Промет од Струмица, додека фирмите од втората група 

се Колид од Струмица, Евромак од Струмица, Агро Калем од Неготино, Баџо од Богданци, 

Хина Продукти од Гевгелија, Пермидекс од Виница, Химаглион од Кочани, Макпромет 

Европа од Штип, Вори од Гевгелија и АППЛ Ленд од Ресен. 

Во споредбената анализа на двете табели може да заклучиме следно: следејќи го извозот на 

првата група - високо буџетните компании, се гледа пад на извозот во 2007, 2008 и најизразен 

е во 2009 година. Од 2010 година извозот нагло расте. Интересно е тоа што овој тренд од 2007 

година до 2010 година е тотално идентичен и за двете групи на компании. Се поставуваат 

неколку прашања. Дали примената на интегрираните системи за безбедност влијаелеле на 

ваквиот тренд? Дали во тој период влијаеле дополнителни економски или евентуално 

политички вилијанија? Од наш интерес и значење е првото прашање. Доколку имаме во 

предвид дека примената на системите во просек кај сите компании се одвивала од 2003 година 

до 2010 година и во тој период трендот и процесот на извоз е сосема идентичен и кај двете 

групи на компании, тоа значи во тој период имплементацијата на интегрираните системи за 

безбедност и прилагодувањето кон системите од страна на компаниите подеднаквио влијела и 

во двете групи компании без разлика на нивната буџетна состојба. Од 2010 година  настапува 

нагло зголемување на извозот и кај двете групи на компании. Тоа е нашата цел во оваа теза-со 

примена на интегрираните системи за безбедност на храна се зголемува извозот и стабилноста 

на компанијата. Многу важно е да се истакне дека особено кај средно (ниско) буџетните 

компани преку примената на интегрираните системи за безбедност на храната имаме изразит 

пораст на извозот, ова особено оди во прилог кон поддршката и развојот на малите и средни 

претпијатија како важна функционална единка  во општеството!        
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ТАБЕЛА 5 - УВОЗ на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 
   

             

            

               

(МИЛИОНИ  ДЕНАРИ)                  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  

Конимекс Скопје  52.37 32.37 23.34 35.38 36.34 42.45 42.23 32.37 35.85 26.78 29.79 41.43 54.74 39.77 41.69 47.49 

Агролозар Струмица  68.42 32.54 42.23 43.24 35.34 39.34 45.32 37.42 41.37 45.71 46.62 52.96 56.54 54.85 63.03 71.82 

Хортена Струмица  21.42 65.55 68.35 73.34 77.35 71.23 78.40 75.42 90.67 67.66 82.26 95.59 100.65 88.80 75.10 83.86 

Колид Струмица  163.60 238.29 278.50 276.39 263.60 258.23 276.34 263.60 297.36 298.99 306.98 349.20 378.59 382.86 378.71 400.83 

Евромак Струмица 235.98 196.39 209.83 201.24 205.98 205.98 205.98 205.98 229.73 129.29 206.73 257.67 234.83 155.48 181.88 163.90 

Агро Калем Неготино  1,978.64 1,345.40 1,456.93 1,543.74 1,532.73 1,478.64 1,521.23 1,388.64 1,594.19 1,177.56 1,449.58 1,908.14 1,887.78 2,089.70 2,444.50 2,687.24 

Баџо Богданци  243.48 423.29 429.09 443.48 431.32 423.35 452.12 443.48 620.17 346.92 449.35 489.21 262.87 106.69 73.56 64.24 

Душан Кириќ Росоман  12.11 3.01 2.87 2.11 2.56 3.54 3.12 2.11 0.93 14.75 20.16 46.54 89.11 78.45 75.81 58.08 

Хина Продукти 
Гевгелија  

215.99 212.20 257.49 245.99 234.34 267.87 276.34 245.99 
310.46 

209.01 240.94 468.72 700.76 598.98 616.90 493.73 

Пермидекс Виница  178.30 165.95 397.99 398.30 399.36 407.34 401.23 398.30 541.27 484.42 393.77 424.98 390.85 446.13 476.79 494.43 

Химаглион Кочани  321.70 287.40 112.38 113.70 111.23 107.23 122.23 113.70 129.10 130.46 136.97 162.90 180.90 193.52 225.55 265.16 

Макпромет Европа 
Штип  

140.24 156.39 141.92 140.24 139.23 143.23 150.23 140.24 
174.15 

121.58 182.34 135.63 108.26 102.91 108.44 117.58 

Визба Валандово  45.26 68.24 78.39 72.26 61.23 64.23 58.23 72.26 112.38 116.64 93.42 98.45 83.17 61.76 79.44 96.43 

Витаминка Прилеп  5.87 7.39 6.49 9.87 8.34 7.23 8.34 9.87 11.36 7.18 4.92 4.22 5.08 5.55 5.11 5.37 

Дониа Прилеп  53.31 56.39 43.97 44.31 46.34 44.31 44.31 44.31 46.97 44.43 48.17 49.34 54.42 69.24 97.56 126.27 

Благој Ѓорев Велес  60.17 83.40 89.46 80.17 82.32 87.46 82.34 80.17 101.24 90.20 110.15 105.96 110.23 114.24 115.22 124.98 

Вори Гевгелија 128.83 103.23 112.40 108.83 103.23 107.34 112.36 108.83 126.72 112.40 113.40 113.37 117.88 127.45 152.79 177.53 

АППЛ Ленд Ресен  167.68 159.24 178.39 168.68 134.23 154.23 167.35 168.68 198.02 205.52 216.31 241.74 249.20 262.63 287.77 293.48 

Фруктана од Аргулица  2.03 2.09 1.07 1.03 1.05 1.09 1.65 1.03 1.42 0.10 1.59 0.00 0.00 0.08 0.00 0.04 

Сафир Промет од 
Струмица  

0.23 1.77 2.20 1.60 1.70 1.87 1.99 1.23 
1.08 

7.21 3.63 6.89 4.77 4.20 4.70 4.46 

Вкупно 4,095.62 3,640.55 3,933.31 4,003.89 3,907.83 3,916.20 4,051.34 3,833.62 4,664.44 3,636.80 4,137.07 5,052.94 5,070.61 4,983.28 5,504.52 5,776.93 
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Графикон 4- УВОЗ на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за 

безбедност на храна 

 

 

На табелата број 5 и на графикот број 5, даден ни е пресек на увоз на 20 (дваесет) македонски 

компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храната. Наведени се истите 

фирми/компании кои се предмет на истражувањето. Увозот  е набљудуван во период од 15 

години, и тоа, од 2000 година до 2015 година, и добиени се следните резултати кои може од 

табелите и графиконот детално да се отчитаат. 

Фирмата под реден број 1 Конимекс од Скопје, преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека увозот бил повисок во 2000 година, малку се 

зголемува увозот процентуално од 2001 година и сето тоа трае до 2004 година, во 2005 

година и 2006 година имаме зголемување на увозот во споредба со извозот оваа година 

фирмата имаше пад на извозот истата онаа година. Во 2004 година имаме пораст на извозот, 

додека во 2005 година имаме пад на извозот, додека во 2006 година повторно имаме пораст 

на извозот. Во 2007 година имаме исто така, благ пад на увозот  како што беше и со извозот 

од 2008 година. Со воведувањето на НАССР системот во 2015 година имаме еднаков пораст 

на увозот каков што беше и со извозот. Значи увозот на оваа фирма се зголемувал постепено 

со имплементирањето на овој системи за безбедност на храна. 
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Фирмата под реден број 2 Агролозар од Струмица преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека увозот од 2000 година до 2006 година се 

зголемува, во однос на извозот имавме кај оваа фирма поинаква ситуација, извозот овие 

години беше процентуално намален. Во 2007 година имаме пораст на извозот многу поголем 

отколку во претходниот случај со фирмата број 1, додека од 2008 година, па се до 2015 

година имаме континуитет на пораст на извозот, со што може да се види дека 

имплементирањето на интегрираниoт систем за безбедност на храната кај оваа фирма 

резултираат со постепен и континуиран пораст на увозот, посебно од 2008 година до 2015 

година. 

Фирмата под реден број 3 Хортена од Струмица,  преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека увозот од 2000 година до 2006 година се 

движел во континуиран пораст исто како и извозот на оваа фирма, додека во 2007  година 

имаме благ пад на увозот но, не како кај извозот на оваа фирма. Од 2008 година па се до 2015 

година имаме континуиран увоз додека кај извозот имавме зголемување што значи дека со 

имплементација на овие два системи за безбедност на храна после извесен период доаѓа до 

континуирано зголемување на извозот на фирмата, но, и стабилен континуитет на увозот. 

Фирмата под ред број 4 Колид од Струмица преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека увозот е многу повисок од останатите фирми 

кои се предмет на истражувањето исто така и извозот беше многу повисок од останатите 

фирми од 2000 година до 20006 година, додека во 2007 година која е критична година немаме 

пад на увозот додека пад на извозот кај оваа фирма имаше но сепак со поголем процент од 

останатите фирми кои се предмет на истражувањето. Од 2008 година до 2015 година имаме 

зголемување на увозот исто како што имавме зголемување и на извозот. 

Фирмата под реден број 5 Евромак од Струмица  преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година до 2000 година бил во пораст 

додека извозот на оваа фирма од 2000 година до 2003 година бил во пораст, благо опаѓање 

имаме во 2004 година до 2007 година. Од 2009 година имаме пад на увозот, од 2010 година 

до 2012 година имаме повторно пораст на увозот додека кај извозот на оваа фирма овие 

години имаше пораст, од 2013 година до 2015 година имаме исто така пад на увозот.  

Фирмата под реден број 6 Агро Калем од Неготино, преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека оваа фирма има пораст на увозот за 

сите години од предметното истражување исто така од 2010 година до 2015 година имала и 

пораст на извозот. 
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Фирмата под реден број 7  Баџо  од Богданци преку направената анализа  од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година до 2007 година се движел во 

еден позитивен континуитет исто како кај извозот од 2000 година до 2005 година, вo 2008 

година имаме зголемен увоз на оваа фирма, од 2009 година до 2012 година имаме 

континуирано зголемен увоз, додека кај извозот на оваа фирма имавме пад и многу низок 

процент на извоз. Во 2013 година имаме пад на увозот, исто така последните две години од 

истражувањето 2014 година и 2015 година имаме драстичен пад на увозот. 

Фирмата под реден број 8 Душан Кириќ Росоман  преку направената анализа од табеларниот 

и графичкиот приказ може да се види дека од 200 година до 2007 година увозот бил со многу 

низок процент за разлика од останатите фирми, додека од 2000 година до 2004 година 

извозот се движел со низок процент, во 2008 година имаме многу голем пад на увозот, додека 

извозот од 2006 година до 2012 година почнал да се зголемува, увозот од 2009 година до 

2012 година се зголемува, мал процентуален пад имаме во 2013 година до 2015 година  исто 

така и кај извозот во овие две години постои голем пад. 

Фирмата под реден број 9 Хина Продукти од Гевгелија преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година и 2001 година 

бил многу повисок додека извозот од 2000 година до 2006 година бил многу висок и поголем 

од наведените фирми кои се предмет на научната анализа, од 2002 година до 2015 година 

имаме исто така процентуално голем увоз, поголем од другите фирми додека во 2007 година 

имавме голем пад на извозот. Од 2008 година до 2011 година имаме благ пораст на увозот, во 

2012 година имаме пад на извозот, додека од 2013 година до 2015 година имаме пад на 

извозот понизок од 2007 година како критична година кај што повеќето фирми имаат пад на 

извозот. 

Фирмата под реден број 10 Пермидекс од Виница преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот е највисок во 2005 година и 2006 година, 

додека останатите години имаме благ пад на увозот но, континуирано за сите години е 

процентуално висок, сепак извозот од 2000 година до 2006 година се движел во еден 

континуиран пораст, во 2007 година имаме пад на извозот како и кај другите фирми, од 2008 

година до 2010 година имаме малку повисок процент од 2007 година, додека од 2011 година 

до 2015 година имаме зголемување на извозот на оваа фирма слично како од 2000 година до 

2006 година. 

Фирмата под реден број 11 Химаглион од Кочани  преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот е највисок во 2000 година и 2001 година 
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додека извозот од 2000 година до 2005 година се движи со еден сличен економски позитивен 

тренд на пораст, во 2006 година имаме два пати зголемен процент на извоз во однос на 

претходните години, во 2007 година имаме голем пад на извозот како и кај претходните 

фирми, од 2008 година до 2014 година имаме многу низок процент на извоз кој се движи со 

еден минимален процент на зголемување, додека во 2015 година извозот е зголемен и е 

сличен како извозот од 2000 година, додека увозот од 2003 година до 2015 година има 

одржлив континуиран пораст. 

Фирмата под реден број 12 Макпромет Европа од Штип  преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година па се до 2015 

година се движи во еден позитивен не многу променлив економски тренд додека извозот од 

2000 година до 2006 година се движи во една нагорна линија, од 2007 година имаме голем 

пад на извозот, а од 2008 година до 2015 година извозот на оваа фирма останува на многу 

ниско и непроменливо ниво исто како во 2007 година, додека увозот е континуирано и 

позитивно одржлив. 

Фирмата под реден број 13 Визба од Валандово преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека увозот на оваа фирма во 2008 година и 2009 година 

бил со највисок процент, во однос на претходните години, од 2010 година до 2015 година 

имаме позитивен одржлив тренд на увозот, додека извозот од 2014 година и 2015 година 

беше во пораст и процентуално поголем од претходните години. 

Фирмата под реден број 14 Витаминка АД Прилеп преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот е континуирано со низок процент од 2000 

година до 2008 година, малку поголем пораст на увозот имаме во 2008 година, од 2009 

година до 2015 година имаме слична ситуација како до 2007 година со низок процент на увоз 

додека извозот од 2000 година до 2006 година бил понизок од останатите фирми, во 2007 

година имаме исто така пад на извозот, од 2008 година до 2015 година имаме скоро 

непроменета состојба на извозот слично како во 2007 година, што може јасно да се заклучи 

дека со увозот е сличен. 

Фирмата под реден број 15 Дониа од Прилеп Валандово преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека увозот на оваа фирма од 2000 година до 

20014 година е непроменет, драстично зголемување на увозот имаме во 2015 година, додека 

извозот на оваа фирма од 2000 година до 2013 година се движел со сличен процент, додека 

од 2014 година и 2015 година имаме многу големо зголемување на извозот на оваа фирма, 

слично како и кај увозот. 
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Фирмата под реден број 16 Благој Ѓорев АД Велес, од Валандово преку направената анализа  

од табеларниот и графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година до 2010 

година се движи во еден нормален континуитет, од 2010 година до 2015 година имаме 

зголемување на увозот додека извозот на оваа фирма од 2000 година до 2005 година се движи 

во една нагорна линија, во 2006 година имаме благ пад на извозот, додека во 2007 година 

имаме голем пад на извозот исто како и кај другите фирми кои се предмет на анализата. Од 

2008 година до 2015 година имаме малку поголем процент на извозот од 2007 година, додека 

увозот се движи во погорни линии. 

Фирмата под реден број 17 Вори од Гевгелија преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека увозот е константно и непроменливо со висок процент 

од 2000 година до 2015 година, со тоа што последната година е највисок во однос на сите 

години порано, додека извозот на оваа фирма од 2000 година до 2006 година се движи во 

една нагорна линија со висок процент, она што е различно во однос на другите фирми во 

2007 година кај другите фирми претежно имаме голем пад на извозот, додека кај оваа фирма 

имаме многу висок процент на извоз, и тој зголемен извоз трае се до 2015 година како 

последна година од истражувањето, заклучно со увозот за истата година. 

Фирмата под реден број 18 АППЛ Ленд од Ресен преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот од 2000 година до 2008 година е со висок 

процент, она што е многу битно увозот кај оваа фирма од 2009 година до 2015 година е 

зголемен а исто така во периодот од 2008 година до 2015 година имавме и пораст на извозот.  

Фирмата под реден број 19 Фруктана од Аргулица преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека увозот е со многу низок процент посебно од 2009 

година до 2015 година е на најниско можно процентуално ниво, додека извозот од 2000 

година до 2015 година се движи во многу мал процент, исто како и увозот. 

Фирмата под реден број 20 Сафир промет од Струмица преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека увозот е со низок процент од 2000 

година до 2008 година, во 2009 година имаме благо зголемување на увозот, а после од 2010 

година до 2015 година имаме слаб процентуален континуитет на увозот, додека извозот на 

оваа фирма од 2000 година до 2015 година се движи во многу мал процент, исто како кај 

претходната фирма. 

Во 2000 година вкупниот увоз изнесувал процентуално повеќе отколку увозот во 2001 

година, во 2002 година вкупниот увоз изнесувал исто како во 2001 година, во 2003 година 

вкупниот увоз изнесувал малку со поголем процент од претходните години, во 2004 година 
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вкупниот увоз  е на слично ниво со увозот од 2002 години, во 2005 година вкупниот увоз 

изнесувал слично како во претходната година, во 2006 година вкупниот увоз  е благо 

зголемен, во 2007 година вкупниот увоз бележи благо опаѓање, во 2008 година вкупниот увоз 

е процентуално зголемен, во 2009 година вкупниот увоз изнесувал имаме сличен процент на 

увозот како со претходната година, во 2010 година вкупниот увоз е поголем од претходните 

години, во 2011 година вкупниот износ на увоз има сличен континуитет на пораст како во 

претходната година, во 2012 година вкупниот износ на увоз благо опаѓа исто како во 2008 

година, во 2013 година вкупниот износ на увоз е сличен со увозот од 2012 година, во 2014 

година вкупниот износ на увоз процентуално е зголемен исто како во 2010 година и во 2015 

година вкупниот износ на увоз бележи пораст како во претходната година од истражувањето. 

Од ова јасно произлегува дека најголем увоз бил остварен во 2010 година, потоа во 2014 

година и во 2015 година имаме најголем увоз од наведените фирми кои се предмет на 

научната анализа. Од ова може да заклучиме дека најголем увоз за сите овие 15 (петнаесет) 

години, остварила фирмата Агро Калем од Неготино. 
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ТАБЕЛА 6 - УВОЗ на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

 

 

 
             

    
               

(во мил. ДЕН)                  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 
  

Конимекс Скопје (халал, IFS I BRC) 52.37 32.37 23.34 35.38 36.34 42.45 42.23 32.37 35.85 26.78 29.79 41.43 54.74 39.77 41.69 47.49 

Агролозар Струмица (IFS I BRC) 68.42 32.54 42.23 43.24 35.34 39.34 45.32 37.42 41.37 45.71 46.62 52.96 56.54 54.85 63.03 71.82 
Хортена Струмица (халал, IFS I 
BRC) 

21.42 65.55 68.35 73.34 77.35 71.23 78.40 75.42 
90.67 

67.66 82.26 95.59 100.65 88.80 75.10 83.86 

Душан Кириќ Росоман (IFS I BRC) 12.11 3.01 2.87 2.11 2.56 3.54 3.12 2.11 0.93 14.75 20.16 46.54 89.11 78.45 75.81 58.08 

Визба Валандово (IFS) 45.26 68.24 78.39 72.26 61.23 64.23 58.23 72.26 112.38 116.64 93.42 98.45 83.17 61.76 79.44 96.43 

Витаминка Прилеп (халал и IFS) 5.87 7.39 6.49 9.87 8.34 7.23 8.34 9.87 11.36 7.18 4.92 4.22 5.08 5.55 5.11 5.37 

Дониа Прилеп (IFS) 53.31 56.39 43.97 44.31 46.34 44.31 44.31 44.31 46.97 44.43 48.17 49.34 54.42 69.24 97.56 126.27 

Благој Ѓорев Велес (халал) 60.17 83.40 89.46 80.17 82.32 87.46 82.34 80.17 101.24 90.20 110.15 105.96 110.23 114.24 115.22 124.98 

Фруктана од Аргулица (халал и IFS) 2.03 2.09 1.07 1.03 1.05 1.09 1.65 1.03 1.42 0.10 1.59 0.00 0.00 0.08 0.00 0.04 

Сафир Промет од Струмица (халал) 0.23 1.77 2.20 1.60 1.70 1.87 1.99 1.23 1.08 7.21 3.63 6.89 4.77 4.20 4.70 4.46 

Вкупно 321.18 352.76 358.37 363.31 352.57 362.75 365.93 3,833.62 4,664.44 3,636.80 4,137.07 5,052.94 5,070.61 4,983.28 5,504.52 5,776.93 
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ТАБЕЛА 7 - УВОЗ на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

 

 

 
             

                   

(во мил.денари)                 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 
  

Колид Струмица  163.60 238.29 278.50 276.39 263.60 258.23 276.34 263.60 297.36 298.99 306.98 349.20 378.59 382.86 378.71 400.83 

Евромак Струмица  235.98 196.39 209.83 201.24 205.98 205.98 205.98 205.98 229.73 129.29 206.73 257.67 234.83 155.48 181.88 163.90 

Агро Калем Неготино  1,978.64 1,345.40 1,456.93 1,543.74 1,532.73 1,478.64 1,521.23 1,388.64 1,594.19 1,177.56 1,449.58 1,908.14 1,887.78 2,089.70 2,444.50 2,687.24 

Баџо Богданци  243.48 423.29 429.09 443.48 431.32 423.35 452.12 443.48 620.17 346.92 449.35 489.21 262.87 106.69 73.56 64.24 

Хина Продукти 
Гевгелија  

215.99 212.20 257.49 245.99 234.34 267.87 276.34 245.99 
310.46 

209.01 240.94 468.72 700.76 598.98 616.90 493.73 

Пермидекс Виница  178.30 165.95 397.99 398.30 399.36 407.34 401.23 398.30 541.27 484.42 393.77 424.98 390.85 446.13 476.79 494.43 

Химаглион Кочани  321.70 287.40 112.38 113.70 111.23 107.23 122.23 113.70 129.10 130.46 136.97 162.90 180.90 193.52 225.55 265.16 

Макпромет Европа 
Штип  

140.24 156.39 141.92 140.24 139.23 143.23 150.23 140.24 
174.15 

121.58 182.34 135.63 108.26 102.91 108.44 117.58 

Вори Гевгелија  128.83 103.23 112.40 108.83 103.23 107.34 112.36 108.83 126.72 112.40 113.40 113.37 117.88 127.45 152.79 177.53 

АППЛ Ленд Ресен 167.68 159.24 178.39 168.68 134.23 154.23 167.35 168.68 198.02 205.52 216.31 241.74 249.20 262.63 287.77 293.48 

Вкупно 3,774.43 3,287.79 3,574.93 3,640.58 3,555.26 3,553.45 3,685.42 3,833.62 4,664.44 3,636.80 4,137.07 5,052.94 5,070.61 4,983.28 5,504.52 5,776.93 
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Графикон 6- анализа на 10 (десет) фирми ниско/средно буџетни 

кои имаат имплементирано системи за безбедност на храна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 7- анализа на 10 (десет) фирми високо 

буџетни  кои имаат кои имаат имплементирано 

системи за безбедност на храна        
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На табелата број 7, графиконите 6 и 7, имаме анализа на 10 (десет) фирми кои имаат 

имплементирано системи за безбедност на храна што може детално да се отчита, т.е. фирми 

кои учествуваат во едната група за увоз од вкупно 20 (дваесет) фирми кои се предмет на 

истражувањето. Тука ги наведуваме следните фирми: Колид од Струмица, Евромак од 

Струмица, Агро Калем од Неготино, Баџо од Богданци, Хина Продукти од Гевгелија, 

Пермидекс од Виница, Химаглион од Кочани, Макпромет Европа од Штип, Вори од Гевгелија 

и АППЛ Ленд од Ресен, во период од 2000 – 2015 година, и добиени се следните резултати. 

Вкупниот увоз на овие фирми во 2000 година е процентуално во нормални граници, во 2001 

година вкупниот увоз е сличен со претходната година, во 2002 година вкупниот увоз 

изнесувал со сличен процент од претходните две години, во 2003 година вкупниот увоз е 

идентичен со претходните години, во 2004 година вкупниот увоз има скоро слична ситуација 

како со претходните години, во 2005 година вкупниот увоз е сличен со претходните години, 

во 2006 година вкупниот увоз е непроменет и сличен со претходните години, во 2007 година 

вкупниот увоз бележи континуитет за сите години до сега, во 2008 година вкупниот увоз е 

зголемен во однос на претходните години, каде што имавме сличен континуитет, во 2009 

година вкупниот увоз има благо опаѓање, во 2010 година вкупниот увоз бележи благ пораст, 

во 2011 година вкупниот увоз бележи пораст поголем од 2008 година, во 2012 година 

вкупниот увоз е на слично ниво како во претходната година, во 2013 година вкупниот увоз 

бележи благ пад на опаѓање и е со сличен процент како во 2008 година и 2011 година, во 2014 

година вкупниот увоз бележи пораст исто така и во 2015 година вкупниот увоз е со пораст 

како во претходната година.  

Најголем увоз е остварен од 2011 – 2015 година, со тоа што мал пад на увозот имаме во 2013 

година. Најголем остварлив износ на увоз за сите години од 2000 – 2015 година има фирмата 

Агро Калем од Неготино. 
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     Табела 8 и Табела 9 -  анализа на 10 (десет) фирми кои имаат имплементирано системи за безбедност на храна  

 

 

ТАБЕЛА 8 – 
ниско/средно 

буџетни фирми                 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015
  

Конимекс Скопје  52.37 32.37 23.34 35.38 36.34 42.45 42.23 32.37 35.85 26.78 29.79 41.43 54.74 39.77 41.69 
Агролозар Струмица  68.42 32.54 42.23 43.24 35.34 39.34 45.32 37.42 41.37 45.71 46.62 52.96 56.54 54.85 63.03 
Хортена Струмица  21.42 65.55 68.35 73.34 77.35 71.23 78.40 75.42 90.67 67.66 82.26 95.59 100.65 88.80 75.10 
Душан Кириќ Росоман  12.11 3.01 2.87 2.11 2.56 3.54 3.12 2.11 0.93 14.75 20.16 46.54 89.11 78.45 75.81 
Визба Валандово  45.26 68.24 78.39 72.26 61.23 64.23 58.23 72.26 112.38 116.64 93.42 98.45 83.17 61.76 79.44 
Витаминка Прилеп  5.87 7.39 6.49 9.87 8.34 7.23 8.34 9.87 11.36 7.18 4.92 4.22 5.08 5.55 5.11 
Дониа Прилеп  53.31 56.39 43.97 44.31 46.34 44.31 44.31 44.31 46.97 44.43 48.17 49.34 54.42 69.24 97.56 126.27
Благој Ѓорев Велес 60.17 83.40 89.46 80.17 82.32 87.46 82.34 80.17 101.24 90.20 110.15 105.96 110.23 114.24 115.22 124.98
Фруктана од Аргулица  2.03 2.09 1.07 1.03 1.05 1.09 1.65 1.03 1.42 0.10 1.59 0.00 0.00 0.08 0.00 
Сафир Промет од 
Струмица  0.23 1.77 2.20 1.60 1.70 1.87 1.99 1.23 1.08 7.21 3.63 6.89 4.77 4.20 4.70 

Вкупно 321.18 352.76 358.37 363.31 352.57 362.75 365.93 3,833.62 4,664.44 3,636.80 4,137.07 5,052.94 5,070.61 4,983.28 5,504.52 5,776.93

                 

ТАБЕЛА 9 – 
високо буџетни 

фирми                 

Колид Струмица  163.60 238.29 278.50 276.39 263.60 258.23 276.34 263.60 297.36 298.99 306.98 349.20 378.59 382.86 378.71 400.83
Евромак Струмица  235.98 196.39 209.83 201.24 205.98 205.98 205.98 205.98 229.73 129.29 206.73 257.67 234.83 155.48 181.88 163.90
Агро Калем Неготино  1,978.64 1,345.40 1,456.93 1,543.74 1,532.73 1,478.64 1,521.23 1,388.64 1,594.19 1,177.56 1,449.58 1,908.14 1,887.78 2,089.70 2,444.50 2,687.24
Баџо Богданци  243.48 423.29 429.09 443.48 431.32 423.35 452.12 443.48 620.17 346.92 449.35 489.21 262.87 106.69 73.56 
Хина Продукти 
Гевгелија  215.99 212.20 257.49 245.99 234.34 267.87 276.34 245.99 310.46 209.01 240.94 468.72 700.76 598.98 616.90 493.73

Пермидекс Виница  178.30 165.95 397.99 398.30 399.36 407.34 401.23 398.30 541.27 484.42 393.77 424.98 390.85 446.13 476.79 494.43
Химаглион Кочани  321.70 287.40 112.38 113.70 111.23 107.23 122.23 113.70 129.10 130.46 136.97 162.90 180.90 193.52 225.55 265.16
Макпромет Европа Штип  140.24 156.39 141.92 140.24 139.23 143.23 150.23 140.24 174.15 121.58 182.34 135.63 108.26 102.91 108.44 117.58
Вори Гевгелија  128.83 103.23 112.40 108.83 103.23 107.34 112.36 108.83 126.72 112.40 113.40 113.37 117.88 127.45 152.79 177.53
АППЛ Ленд Ресен  167.68 159.24 178.39 168.68 134.23 154.23 167.35 168.68 198.02 205.52 216.31 241.74 249.20 262.63 287.77 293.48
Вкупно 3,774.43 3,287.79 3,574.93 3,640.58 3,555.26 3,553.45 3,685.42 3,477.43 4,221.17 3,216.13 3,696.36 4,551.55 4,511.89 4,466.35 4,946.87 5,158.14
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Графикон 5-  анализа на 10 (десет) фирми ниско/средно буџетни и високо буџетни  кои имаат имплементирано системи за безбедност на 

храна за увоз 
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Кај графиконот број 9 имаме анализа на 10 (десет) фирми кои имаат имплементирано системи 

за безбедност на храна е резултат  на 10 (десет) македонски компании што може детално да се 

отчита кои користат интегрирани системи за безбедност на храната,  направен е пресек на две 

групи од по 10 (десет) фирми групирани според нивниот буџет: високо буџетни и средно 

буџетни. Во првата група спаѓаат следните фирми: Конимекс од Скопје, Агролозар од 

Струмица, Хортена од Струмица, Душан Ќириќ од Росоман, Визба од Валандово, Витаминка 

АД Прилеп, Дониа од Прилеп, Благој Ѓорев АД Велес, Фруктана од Аргулица и Сафир 

Промет од Струмица, додека фирмите од втората група се Колид од Струмица, Евромак од 

Струмица, Агро Калем од Неготино, Баџо од Богданци, Хина Продукти од Гевгелија, 

Пермидекс од Виница, Химаглион од Кочани, Макпромет Европа од Штип, Вори од Гевгелија 

и АППЛ Ленд од Ресен. споредбената анализа на двете табели може да заклучиме следно: 

следејќи го извозот на првата група - високо буџетните компании, се гледа пад на извозот во 

2007, 2008 и најизразен е во 2009 година. Од 2010 година извозот нагло расте. Интересно е тоа 

што овој тренд од 2007 година до 2010 година е паралелно сличен и за двете групи на 

компании. Дали примената на интегрираните системи за безбедност влијаеле на ваквиот 

тренд?  

Кај високо буџетните фирми/компании овој тренд до 2006 година има благо зголемување на 

увозот но, не толку значајно. Односно, од графиконот се гледа една стабилна линеарност на 

увоз на овие фирми/компании.  

Интересно е кај ниско/средно буџетните фирми/компании каде од 2006 година настанува 

висок скок на увозот и значајно зголемување на процентот на увоз. Дали овој увоз е позитивна 

карактеристична црта за фирмите? Дали овој увоз бил потребен во процесот на производство 

за увоз на суровини до краен производ? 

Од податоците за фирмите и презентацијата на графиконот бр. 9, се гледа дека до 2006 година 

фирмите/компаниите со висок буџет имаат тренд на континуиран и релативно стабилен увоз. 

Ваквиот тренд паралелно го следат и ниско/средно буџетните фирми со помал капацитет на 

увоз. 

Многу важно е да се истакне дека особено кај средно (ниско) буџетните компани преку 

примената на интегрираните системи за безбедност на храната имаме изразит пораст на 

извозот, ова особено оди во прилог кон поддршката и развојот на малите и средни 

претпијатија како важна функционална единка  во општеството!            
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ТАБЕЛА 10 - БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна

         

          

             

 (МИЛИОНИ  ДЕНАРИ)            

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Конимекс Скопје  55.79 58.66 54.99 60.99 62.14 65.31 68.57 71.99 70.31 72.85 75.12 100.00 81.78 80.24 85.24 97.99 

Агролозар Струмица  69.46 73.76 65.56 78.37 81.36 84.89 90.16 87.54 93.26 96.75 90.46 86.59 94.40 95.69 93.78 96.89 

Хортена Струмица  77.90 78.96 71.97 77.99 82.98 80.56 83.47 81.87 83.66 88.89 91.63 96.90 100.00 95.99 96.50 98.90 

Колид Струмица  263.60 234.88 265.40 271.26 269.48 273.41 272.99 284.72 287.12 285.70 289.68 293.55 290.75 294.37 288.79 300.00 

Евромак Струмица  300.00 201.70 250.37 280.94 237.90 248.18 258.68 249.97 275.23 273.98 287.75 291.68 295.79 298.46 296.17 295.57 

Агро Калем Неготино  3.54 5.44 6.79 7.35 6.23 5.24 4.76 5.99 4.35 6.34 6.77 4.22 6.12 5.24 5.99 3.68 

Баџо Богданци  259.32 278.66 287.48 370.59 470.99 463.21 313.56 290.99 480.27 500.00 490.41 488.68 485.70 486.65 477.78 495.68 

Душан Кириќ Росоман  10.70 17.66 14.90 20.58 24.60 28.71 30.00 25.00 21.99 23.67 19.45 15.78 26.87 28.56 27.44 25.99 

Хина Продукти Гевгелија  248.96 105.21 212.85 200.32 248.56 119.99 176.12 198.35 211.71 236.98 234.88 149.96 146.71 210.76 234.28 243.83 

Пермидекс Виница  176.61 155.71 147.52 199.48 203.17 210.63 220.63 193.56 190.33 244.66 176.49 169.33 209.19 206.61 149.65 155.88 

Химаглион Кочани  205.51 201.10 101.47 156.32 216.48 108.18 157.99 199.35 179.96 189.68 136.98 163.21 249.26 214.96 243.97 242.51 

Макпромет Европа Штип  156.33 214.65 231.24 216.36 156.18 189.98 231.46 215.61 113.98 244.22 198.46 200.11 177.93 106.81 176.98 235.99 

Визба Валандово  45.26 39.71 49.65 69.46 31.23 48.99 51.99 56.74 51.46 66.41 45.99 33.89 69.74 58.12 67.79 63.32 

Витаминка Прилеп  5.99 7.57 8.12 9.46 5.79 5.37 8.67 10.00 6.79 8.00 8.97 5.97 9.26 8.65 9.45 6.23 

Дониа Прилеп  77.56 99.46 54.79 63.33 71.45 81.79 83.78 91.99 93.62 95.55 97.21 96.21 85.10 84.35 81.26 88.98 

Благој Ѓорев Велес  55.10 89.30 96.71 67.60 79.59 86.66 87.41 94.33 66.89 94.52 59.90 94.69 79.99 87.21 81.22 89.81 

Вори Гевгелија 19.36 22.31 24.56 18.65 29.99 26.46 15.70 16.88 27.66 27.86 24.46 28.99 25.99 24.63 23.36 26.79 

АППЛ Ленд Ресен  17.30 29.38 25.89 23.46 28.79 30.00 21.66 29.35 25.41 26.59 22.85 29.48 15.99 29.50 22.30 27.70 

Фруктана од Аргулица  0.66 2.56 1.79 2.99 3.50 3.41 3.26 1.99 2.76 3.21 2.69 1.46 2.66 3.00 2.43 3.31 

Сафир Промет од Струмица  3.41 3.26 1.99 2.76 1.46 2.66 3.00 1.79 2.99 3.00 2.43 1.99 0.76 2.56 1.79 4.46 
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Графикон 6- БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 20 македонски компании кои 

користат интегрирани системи за безбедност на храна 

 

На табелата број 10, и на графиконот број 9, прикажан ни е буџетот на 20 (дваесет) 

македонски компании/фирми кои имаат имплементирано и користат интегрирани системи за 

безбедност на храната Буџетот на фирмите е набљудуван во период од 15 години, и тоа, од 

2000 година до 2015 година. 

Фирмата под реден број 1 Конимекс од Скопје, преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека буџетот кај оваа фирма од 2000 година до 2015 

година постепено растел во еден позитивен сооднос, најголем буџет оваа фирма има 

остварено во 2010 година, исто како што се зголемувал извозот и увозот на оваа фирма со 

имплементирањето на интегрираните системи за безбедност на храната, имаме континуиран 

пораст и на буџетот на оваа фирма.  

Фирмата под реден број 2 Агролозар од Струмица преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека буџетот исто така континуирано се зголемувал, 

најголем процент на буџет оваа фирма остварила во 2009 година и во 2015 година, исто како 

што имаме континуитет на пораст на увозот и извозот на оваа фирма имаме и континуитет на 

пораст на буџетот со имплементирањето на интегрираниот систем за безбедност на храната 

GLOBAL GAP системот. 
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Фирмата под реден број 3 Хортена од Струмица,  преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека буџетот исто така како и кај претходните две 

фирми се движел во еден континуиран пораст, најголем буџет оваа фирма има остварено во 

2012 година, она што е битно кај оваа фирма со имплементирањето на двата системи за 

безбедност на храна, GLOBAL GAP системот,  и НАССР системот после извесен период 

имаме континуирано зголемување на извозот, увозот и буџетот. 

Фирмата под ред број 4 Колид од Струмица  преку направената анализа во текот на 

табеларниот и графички приказ се гледа дека буџетот во 2000 година е со највисок процент, 

после имаме благ пад на буџетот, но континуирано висок процент има се до 2015 година и 

најголем процентуален износ во однос на претходните фирми, исто така и извозот беше многу 

повисок од останатите фирми од 2000 година до 20006 година, и увозот од 2008 година до 

2015 година бележеше пораст. 

Фирмата под реден број 5 Евромак од Струмица преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот е највисок во 2000 година, но, и после тоа се 

до последната година од истражувањето буџетот бележи пораст исто како кај фирмата под 

реден број 4, додека извозот имал периоди на пораст исто така и увозот, додека буџетот е со 

највисок процентуален износ. 

Фирмата под реден број 6 Агро Калем од Неготино, преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма е со низок 

процент за сите години кои се предмет на истражувањето од 2000 година до 2015 година, 

додека со извозот и со увозот оваа фирма имала континуиран пораст посебно од 2010 година 

до 2015 година. 

Фирмата под реден број 7  Баџо  од Богданци преку направената нализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот е констатно со висок процентуален износ исто 

како кај фирмите под реден број 4 и реден број 5, најголем буџет оваа фирма остварила во 

2009 година, додека извозот на оваа фирма имал стагнации и падови освен во периодот од 

2000 година до 2005 година, додека увозот се движел со многу поголем процент.  

Фирмата под реден број 8 Душан Кириќ Росоман преку направената анализа од табеларниот и 

графичкиот приказ може да се види дека буџетот од 2000 година до 2015 година е 

континуирано со низок процент, додека кај извозот имавме пораст од 2006 година до 2012 

година и голем пад од 2013 година до 2015 година, увозот исто така во временски период 

имаше слични перформанси како и извозот.  
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Фирмата под реден број 9 Хина Продукти од Гевгелија преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот кај оваа фирма од 2000 година 

до 2015 година е континуирано со висок процентуален износ, додека кај извозот имавме 

турбуленции на пораст, и пад посебно во 2007 година, исто таква состојба имавме и кај увозот 

на оваа фирма. 

Фирмата под реден број 10 Пермидекс од Виница преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма од 2000 година до 2015 година е 

континуирано со висок процент, исто така и увозот е сличен процентуално со увозот, додека 

извозот од 2000 година до 2015 година имаше турбуленции на пораст и пад. 

Фирмата под реден број 11 Химаглион од Кочани преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот во 2000 година е со висок процент, од 2001 

година до 2012 година имаме намалување на буџетот на оваа фирма, но, поголем е во однос на 

дел од фирмите кои се предмет на оваа анализа, од 2012 година до 2015 година буџетот се 

зголемува на исто ниво како што бил во 2000 година, извозот на оваа фирма се движеше со 

позитивен тренд на пораст но, имаше и падово посебно во 2007 година, додека од 2015 година 

имавме негово зголемување, додека увозот од 2003 година до 2015 година имаше одржлив 

континуиран пораст. 

Фирмата под реден број 12 Макпромет Европа од Штип  преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот е со висок процент посебно во 

2001 година, 2002 година, 2003 година, од 2004 година до 2011 година имаме пад на буџетот, 

од 2012 година до 2015 година имаме пораст на буџетот исто како во 2001 година. Извозот на 

оваа фирма се движеше до 2007 година во една нагорна линија, во 2007 година бележеше пад 

како кај дел од останатите фирми, додека увозот беше континуирано и позитивно одржлив. 

Фирмата под реден број 13 Визба од Валандово преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма од 2000 година до 2015 година е 

со многу низок процент, извозот се движеше турбулентно со падови и подигања, додека 

увозот бележеше пораст во 2008 година и 2009 година, и најголем процент оствари во 2014 

година и 2015 година.  

Фирмата под реден број 14 Витаминка АД Прилеп  преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека буџетот е со низок процент од 2000 година до 2015 

година, исто така и извозот беше понизок од останатите фирми, со голем пад во 2007 година, 

и остана непроменет до 2015 година, слична состојба имавме и со увозот на оваа фирма. 
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Фирмата под реден број 15 Дониа од Прилеп Валандово преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот се движи со позитивен тренд на 

одржлив пораст од 2000 година до 2015 година, извозот на оваа фирма од 2002 година до 2013 

година има слична состојба на одржлив пораст, посебно последните две години од 2014 

година и 2015 година имаме зголемување на извозот на оваа фирма, слична состојба имаме и 

со увозот на оваа фирма. 

Фирмата под реден број 16 Благој Ѓорев АД Велес, од Валандово преку направената анализа 

од табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот од 2000 година до 2015 

година се движел со помал процент од останатите фирми, најголем процент од буџетот оваа 

фирма остварила во 2001 и 2002 година, сличен процент од буџетот остварила во 2009 година 

и 2011 година, извозот на оваа фирма се движел различно почетните години од анализата 

имаме пораст, во 2007 година како кај останатите фирми имаме пад на извозот, додека од 2008 

година до 2015 година имаме малку поголем процент на извозот од 2007 година, додека 

увозот се движи континуирано со пад во 2006 година, од 2007 година па се до 2015 година се 

движи во погорна линија на пораст. 

Фирмата под реден број 17 Вори од Гевгелија преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма е со нисок константен процент 

од 2000 година до 2015 година, додека извозот и увозот се движеа цело време во погорна 

линија со повисок процент. 

Фирмата под реден број 18 АППЛ Ленд од Ресен преку направената анализа од табеларниот и 

графички приказ може да се види дека буџетот е со понисок процент од 2000 година до 2015 

година, извозот се движеше континуирано со висок процент со мал пад во 2007 година, од 

2008 година до 2015 година бележеше пораст, увозот цело време беше континуирано висок. 

Фирмата под реден број 19 Фруктана од Аргулица преку направената анализа од табеларниот 

и графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма од 2000 година до 2015 година 

се движи со многу низок процент, извозот исто така се движеше со многу мал процент како и 

увозот. 

Фирмата под реден број 20 Сафир промет од Струмица преку направената анализа од 

табеларниот и графички приказ може да се види дека буџетот на оваа фирма се движи со 

многу мал процент од 2000 година до 2015 година, извозот на оваа фирма се движеше со 

многу мал процент, исто како и увозот. 

Во периодот од 2000 – 2015 година, како години кои се земени како предмет на 

истражувањето на магистерскиот труд најголем буџет има остварено фирмата Агро Калем од 
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Неготино со следните показатели: во 2000 година остварила буџет од 1.498,00 милиони 

денари, во 2001 година остварила буџет од 1.378,00 милиони денари, во 2002 година 

остварила буџет од 1.498,00 милиони денари, во 2003 година остварила буџет од 1,500,00 

милиони денари, во 2004 година остварила буџет од 1,123,00 милиони денари, во 2005 година 

остварила буџет од 1,326,00 милиони денари, во 2006 година остварила буџет од 1,258,00 

милиони денари, во 2007 година остварила буџет од 1,463,00 милиони денари, во 2008 година 

остварила буџет од 1,200,00 милиони денари, во 2009 година остварила буџет од 1,323,00 

милиони денари, во 2010 година остварила буџет од 1,461,00 милиони денари, во 2011 година 

остварила буџет од 1,245,00 милиони денари, во 2012 година остварила буџет од 1,445,00 

милиони денари, во 2013 година остварила буџет од 1,232,00 милиони денари, во 2014 година 

остварила буџет од 1,432,00 милиони денари и во 2015 година остварила буџет од 1.499,00 

милиони денари. 

Од овој континуитет на остварен буџет на фирмата Агро Калем од Неготино, може да се 

заклучи дека во 2000 година и во 2002 година има остварено ист буџет, во 2004 година 

буџетот е малку зголемен, додека во 2005 година имаме пад на буџетот помал од претходните 

години. Буџетот на оваа фирма варира од 2005 – 2009 година, но, не е паднат под почетното 

ниво. Во 2010 година, буџетот е сличен на почетните години кои се дел од стражувањето, во 

2011 година имаме пад на буџетот како во 2001 година, додека во 2012 година буџетот е 

повисок исто како што бил 2000 година. Во 2013 година имаме пад на буџетот како во 2001, 

2004, 2006, 2011 година. Во 2014 година и во 2015 година буџетот е зголемен на исто ниво 

како на почетокот на истражувањето од 2000 година. Буџетот во овие две последни години 

2014-2015 година е приближен. 

На табелата број 13, и на графикот број 12, даден ни е приказ на издвоени 8 (осум) фирми од 

вкупно 20 (дваесет) фирми за остварен буџет од 2000 – 2015 година. Тука се наведени 

следните фирми: Колид од Струмица, Евромак од Струмица, Агро Калем од Неготино, Баџо 

од Богданци, Хина Продукти од Гевгелија, Пермидекс од Виница, Химаглион од Кочани и 

Макпромет Европа од Штип.  

Во 2000 година буџетот им изнесувал 3,108,33 милиони денари, во 2001 година буџетот им 

изнесувал 2,769,91 милиони денари, во 2002 година буџетот им изнесувал 2,994,32 милиони 

денари, во 2003 година буџетот им изнесувал 3,195,27 милиони денари, во 2004 година 

буџетот им изнесувал 2,925,76 милиони денари, во 2005 година буџетот им изнесувал 2,939,58 

милиони денари, во 2006 година буџетот им изнесувал 2,889,41 милиони денари, во 2007 

година буџетот им изнесувал 3,095,54 милиони денари, во 2008 година буџетот им изнесувал 
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2,938,61 милиони денари, во 2009 година буџетот им изнесувал 3,298,22 милиони денари, во 

2010 година буџетот им изнесувал 3,275,64 милиони денари, во 2011 година буџетот им 

изнесувал 3,001,52 милиони денари, во 2012 буџетот им изнесувал 3,300,32 милиони денари, 

во 2013 година буџетот им изнесувал 3,050,61 милиони денари, во 2014 година буџетот им 

изнесувал 3,299, 62 милиони денари и во 2015 година буџетот им изнесувал 3,418,46 милиони 

денари. Овие фирми најголем буџет имаат остварено во 2015 година
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ТАБЕЛА 11- БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

 

 
             

    
               

(во мил. ДЕН)                  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Конимекс Скопје  55.79 58.66 54.99 60.99 62.14 65.31 68.57 71.99 70.31 72.85 75.12 100.00 81.78 80.24 85.24 97.99 

Агролозар Струмица  69.46 73.76 65.56 78.37 81.36 84.89 90.16 87.54 93.26 96.75 90.46 86.59 94.40 95.69 93.78 96.89 

Хортена Струмица  77.90 78.96 71.97 77.99 82.98 80.56 83.47 81.87 83.66 88.89 91.63 96.90 100.00 95.99 96.50 98.90 

Душан Кириќ Росоман  10.70 17.66 14.90 20.58 24.60 28.71 30.00 25.00 21.99 23.67 19.45 15.78 26.87 28.56 27.44 25.99 

Визба Валандово  45.26 39.71 49.65 69.46 31.23 48.99 51.99 56.74 51.46 66.41 45.99 33.89 69.74 58.12 67.79 63.32 

Витаминка Прилеп  5.99 7.57 8.12 9.46 5.79 5.37 8.67 10.00 6.79 8.00 8.97 5.97 9.26 8.65 9.45 6.23 

Дониа Прилеп  77.56 99.46 54.79 63.33 71.45 81.79 83.78 91.99 93.62 95.55 97.21 96.21 85.10 84.35 81.26 88.98 

Благој Ѓорев Велес  55.10 89.30 96.71 67.60 79.59 86.66 87.41 94.33 66.89 94.52 59.90 94.69 79.99 87.21 81.22 89.81 

Вори Гевгелија 19.36 22.31 24.56 18.65 29.99 26.46 15.70 16.88 27.66 27.86 24.46 28.99 25.99 24.63 23.36 26.79 

АППЛ Ленд Ресен  17.30 29.38 25.89 23.46 28.79 30.00 21.66 29.35 25.41 26.59 22.85 29.48 15.99 29.50 22.30 27.70 

Фруктана од Аргулица  0.66 2.56 1.79 2.99 3.50 3.41 3.26 1.99 2.76 3.21 2.69 1.46 2.66 3.00 2.43 3.31 

Сафир Промет од Струмица  3.41 3.26 1.99 2.76 1.46 2.66 3.00 1.79 2.99 3.00 2.43 1.99 0.76 2.56 1.79 4.46 

Вкупно                                 
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Графикон 7- БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 10 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на 

храна 
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ТАБЕЛА 12 - БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи за безбедност на храна 

  
  

(во мил. ДЕН)                  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Колид Струмица  263.60 234.88 265.40 271.26 269.48 273.41 272.99 284.72 287.12 285.70 289.68 293.55 290.75 294.37 288.79 300.00 

Евромак Струмица  300.00 201.70 250.37 280.94 237.90 248.18 258.68 249.97 275.23 273.98 287.75 291.68 295.79 298.46 296.17 295.57 

Агро Калем Неготино  3.54 5.44 6.79 7.35 6.23 5.24 4.76 5.99 4.35 6.34 6.77 4.22 6.12 5.24 5.99 3.68 

Баџо Богданци  259.32 278.66 287.48 370.59 470.99 463.21 313.56 290.99 480.27 500.00 490.41 488.68 485.70 486.65 477.78 495.68 

Хина Продукти Гевгелија  248.96 105.21 212.85 200.32 248.56 119.99 176.12 198.35 211.71 236.98 234.88 149.96 146.71 210.76 234.28 243.83 

Пермидекс Виница  176.61 155.71 147.52 199.48 203.17 210.63 220.63 193.56 190.33 244.66 176.49 169.33 209.19 206.61 149.65 155.88 

Химаглион Кочани  205.51 201.10 101.47 156.32 216.48 108.18 157.99 199.35 179.96 189.68 136.98 163.21 249.26 214.96 243.97 242.51 

Макпромет Европа Штип  156.33 214.65 231.24 216.36 156.18 189.98 231.46 215.61 113.98 244.22 198.46 200.11 177.93 106.81 176.98 235.99 

Вкупно                                 
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Графикон 8 - БУЏЕТ на почеток од годината (1 јануари) на 20 македонски компании кои користат интегрирани системи 

за безбедност на храна 
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Табела 13 и Табела 14 - споредбен приказ на 20 (дваесет) македонски фирми/компании кои имаат остварено буџет во периодот од 

2000 – 2015 година 

ТАБЕЛА 13 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Конимекс Скопје  55.79 58.66 54.99 60.99 62.14 65.31 68.57 71.99 70.31 72.85 75.12 100.00 81.78 80.24 85.24 97.99 

Агролозар Струмица  69.46 73.76 65.56 78.37 81.36 84.89 90.16 87.54 93.26 96.75 90.46 86.59 94.40 95.69 93.78 96.89 

Хортена Струмица  77.90 78.96 71.97 77.99 82.98 80.56 83.47 81.87 83.66 88.89 91.63 96.90 100.00 95.99 96.50 98.90 

Душан Кириќ Росоман  10.70 17.66 14.90 20.58 24.60 28.71 30.00 25.00 21.99 23.67 19.45 15.78 26.87 28.56 27.44 25.99 

Визба Валандово  45.26 39.71 49.65 69.46 31.23 48.99 51.99 56.74 51.46 66.41 45.99 33.89 69.74 58.12 67.79 63.32 

Витаминка Прилеп  5.99 7.57 8.12 9.46 5.79 5.37 8.67 10.00 6.79 8.00 8.97 5.97 9.26 8.65 9.45 6.23 

Дониа Прилеп  77.56 99.46 54.79 63.33 71.45 81.79 83.78 91.99 93.62 95.55 97.21 96.21 85.10 84.35 81.26 88.98 

Благој Ѓорев Велес  55.10 89.30 96.71 67.60 79.59 86.66 87.41 94.33 66.89 94.52 59.90 94.69 79.99 87.21 81.22 89.81 

Вори Гевгелија  19.36 22.31 24.56 18.65 29.99 26.46 15.70 16.88 27.66 27.86 24.46 28.99 25.99 24.63 23.36 26.79 

АППЛ Ленд Ресен  17.30 29.38 25.89 23.46 28.79 30.00 21.66 29.35 25.41 26.59 22.85 29.48 15.99 29.50 22.30 27.70 

Фруктана од Аргулица  0.66 2.56 1.79 2.99 3.50 3.41 3.26 1.99 2.76 3.21 2.69 1.46 2.66 3.00 2.43 3.31 

Сафир Промет од Струмица  3.41 3.26 1.99 2.76 1.46 2.66 3.00 1.79 2.99 3.00 2.43 1.99 0.76 2.56 1.79 4.46 

 Вкупно 438.48 522.57 470.91 495.62 502.88 544.80 547.66 569.46 546.79 607.30 541.16 591.95 592.52 598.48 592.56 630.37 

 
 

ТАБЕЛА 14 
                

Колид Струмица  263.60 234.88 265.40 271.26 269.48 273.41 272.99 284.72 287.12 285.70 289.68 293.55 290.75 294.37 288.79 300.00 

Евромак Струмица  300.00 201.70 250.37 280.94 237.90 248.18 258.68 249.97 275.23 273.98 287.75 291.68 295.79 298.46 296.17 295.57 

Агро Калем Неготино  1,498.00 1,378.00 1,498.00 1,500.00 1,123.00 1,326.00 1,258.00 1,463.00 1,200.00 1,323.00 1,461.00 1,245.00 1,445.00 1,232.00 1,432.00 1,449.00 

Баџо Богданци  259.32 278.66 287.48 370.59 470.99 463.21 313.56 290.99 480.27 500.00 490.41 488.68 485.70 486.65 477.78 495.68 

Хина Продукти Гевгелија  248.96 105.21 212.85 200.32 248.56 119.99 176.12 198.35 211.71 236.98 234.88 149.96 146.71 210.76 234.28 243.83 

Пермидекс Виница  176.61 155.71 147.52 199.48 203.17 210.63 220.63 193.56 190.33 244.66 176.49 169.33 209.19 206.61 149.65 155.88 

Химаглион Кочани 205.51 201.10 101.47 156.32 216.48 108.18 157.99 199.35 179.96 189.68 136.98 163.21 249.26 214.96 243.97 242.51 

Макпромет Европа Штип  156.33 214.65 231.24 216.36 156.18 189.98 231.46 215.61 113.98 244.22 198.46 200.11 177.93 106.81 176.98 235.99 

Вкупно 3,108.33 2,769.91 2,994.32 3,195.27 2,925.76 2,939.58 2,889.41 3,095.54 2,938.61 3,298.22 3,275.64 3,001.52 3,300.32 3,050.61 3,299.62 3,418.46 
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Графикон 9-  споредбен приказ на 20 (дваесет) македонски фирми/компании поделени во 2 групи ниско/средно буџетни и 

високо буџетни кои имаат остварено буџет во периодот од 2000 – 2015 година 
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На табелата број 12, табелата број 13 и графиконот број 13, даден е споредбен приказ на 20 

(дваесет) македонски фирми/компании кои имаат остварено буџет во периодот од 2000 – 2015 

година, тука се вклучени освен 8 (осумте) горе наведени фирми, и уште 12 (дванаесет) фирми 

одделно групирани. Тука ги наведуваме фирмите: Конимекс од Скопје, Агро Лозар од Скопје, 

Хортена од Струмица, Душан Ќириќ од Росоман, Визба од Валандово, Витаминка АД од 

Прилеп, Дониа од Прилеп, Благој Ѓорев АД од Велес, Вори од Гевгелија, АППЛ Ленд од 

Ресен, Фруктана од Аргулица и Сафир Промет од Струмица. Од споредбената анализа на овие 

две групи на фирми наведени во табелите 13, 14 и графиконот број 13, може да се види 

следно: од 2000 – 2015 година најголем буџет оствариле фирмите од табелата 14 кои се 

вкупно 8 (осум) од фирмите кои се наведени во табелата број 13 и графиконот бр.13.  

На графиконот број 13 се гледа дека пред и после имплементацијата на системите за 

безбеднст на храна буџетот на фирмите/компаниите е стабилен без некои поголеми промени. 

Влијанието на Интегрираните системи за безбедност на храната не се отсликало во буџетот на 

фирмите/компаниите односно не јавило до промени од ниско/средно буџетни до високо 

буџетни како и обратно.  

Особено е важен континуитетот и опстанокот на ниско/средно буџетните фирми/компании 

кои како такви успешно ќе функционираат на пазарот на капитал. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Во магистерскиот труд е прикажан развојот и примената на моделите на интегрираните 

системи за безбедност на храната кои се применуваат во македонските фирми кои се предмет 

на анализата.  

На самиот почеток на истражувањето, после дефинирањето на проблемот на истражувањето е 

дефинирана целта и хипотезите на овој магистерски труд, прво, ризикот кој го имаат фирмите 

е интегративен фактор ускладен со меѓународните стандарди за безбедност и квалитет на 

храната. 

Реализацијата на постоечките процеси за квалитет и безбедност на храната може да причинат 

разни ризици за самата организација, кои со цел за да се воспостават адекватни интегрирани 

системи за безбедност на храната со што тие би биле во склад со меѓународните стандарди 

имплементирани во организацијата. Ризиците кои ги карактеризираат деловните процеси во 

организацијата, ги дефинираат нејзините системи за безбедност на храната и може да се 

искористат како основа за нивно проектирање и имплементација и во иднина.  

Со изработката и проверката на моделите за безбедност на храната засновани врз проценка на 

ризикот на организацијата, во магистерскиот труд се потврдени некои поставени хипотези, на 

следниот начин: 

Имплементацијата на системите за безбедност на храна бара било кој од овие системи да не 

би имал никаква смисла доколку не му олесни на менаџментот да раководи со 

организацијата/фирмата поради остварување на планираната функција и цел. Еден од 

најголемите предизвици на менаџерите денес е да утврдат во која мерка организацијата е 

спремна да ги преземе на себе ризиците во процесот на додадена вредност т.е. создавање на 

капиталот.  

Поради тоа, сите наведени системи за квалитет и безбедност на храна може да се набљудуваат 

исклучиво како неразделно поврзана целина кои со ризикот како основен интегративен 

фактор ја поддржуваат организацијата/фирмата да ги постигне своите цели и да избегне 

несакани проблеми и изненадувања во текот на работењето.  

Со цел за проучување на горе наведените системи за безбедност на храната, врз основа на 

понудените научни извори, го направивме следното: 
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Претставени се дијаграмите во текот на анализата при извоз, увоз и буџет на фирмите во 

периодот од 2000 – 2015 година, како елемент на универзалната алатка за погодно графичко 

прикажување на битните елементи од процесот; 

Во цел на практична проверка на проектираниот модел во реални услови, направена е 

графичка презентација на 20 (дваесет) македонски фирми кои имаат воспоставено 

интегрирани системи за безбедност на храна и споредбената анализа на фирмите. 

Во анализата на фирмите кои имаат имплементирано системи за безбедност на храна се 

добиени резултати при нивното работење од извоз, увоз и буџет во периодот од 2000 – 2015 

година, и тоа: 

- Вршена е анализа на работењето на фирмите во еден период од 15 (петнаесет) години, 

преку извоз, увоз и буџет  воспоставување на интегрирани системи за безбедност на храна во 

одреден временски интервал; 

- Правена е проценка и влијание пред почетокот и од завршетокот на имплементација на 

системите за безбедност на храна врз соодветните фирми/компании. 

Во еден проектиран модел на организација финансиските показатели не би играле примарна 

улога од повеќе причини, и тоа: 

1. финансискиот успех на фирмата е предмет на стандардите за храна; 

2. профитот на организација е само последица на константниот квалитет на процесот и квалитет 

на производите, односно пружените услуги со што се освојува долгорочното задоволство на 

корисниците. 

Имајќи ги во предвид наведените ограничувања, може да се заклучи дека системите за 

безбедност на храната ги исполниле своите зацртани цели, т.е. дека може да се применат во 

фирмите во сите нивни видови и големини, и на тој начин да се има континуитет во следните 

ситуациии: 

1. во случај на појава на нови закани/отстапувања; 

2. во случај на промена на податоците на кои се засновала проценката; 

3. после појавата на вонредната ситуација, како и ризикот чии последици би биле премногу 

високи и 

4. после реализацијата на новите мерки поставени со цел да се намалат постојаните ризици во 

организацијата 

Со примената на интегрираните системи за безбедност и квалитет на храната, треба да се 

дадат доволни и прецизни насоки на кои секоја фирма може да се раководи при креирањето на 

производствениот процес. 
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Од сето досега изнесено може да се заклучи дека интегрираните системи за безбедност на 

храната се дел на една научна и практична работа на работењето на фирмите, во светот, и 

посебно кај нас во Р.Македонија.  

Со оглед на добиените резултати од истражувањето направено во магистерскиот труд, ние им 

препорачуваме на научните институции и останатите фирми во Р.Македонија понатамошни 

истражувања насочени во правец на унапредување на овие системи за безбедност и квалитет 

на храната.  

Еден правец на унапредување би се однесувал на извозот како за прогрес и напредок на 

фирмите. 
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